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Abstract 
 
Mia Persson: Nu ska vi sjunga – en kvalitativ intervjustudie av musiklärares arbete med 

sångundervisning i årskurs 7-9. Uppsala universitet: Institutionen för musikvetenskap. 

Examensarbete 15 hp, 2010.  

 

Tidigare forskning av sångens dominans i musiklektionernas innehåll samt bristande 

forskning i metodik gällande klassundervisning i sång för årskurs 7-9 bidrog, tillsammans 

med egna erfarenheter av en sångundervisning som kommer i skymundan för annat 

lektionsinnehåll samt upplevelser av en ovilja och okunskap både från lärare och från elever 

att sjunga, till denna uppsats tillkomst. 

 

 Med den kvalitativa forskningsintervjun som metod har intervjuer genomförts med 7 

musiklärare i årskurs 7-9 i Uppsala kommun med syftet att ta del av tankar och erfarenheter 

kring arbetet med sångundervisning. Med strävan efter att utföra intervjuerna som samtal och 

med ett antal intervjufrågor som grund har lärarna fått berätta om sitt arbete med sång som 

lektionsinnehåll i musikämnet i klassundervisning för elever i årskurs 7-9.  

 

En tydlig tendens i de olika utsagorna är upplevelsen av sång som ett svårt ämne att undervisa 

i och att få eleverna engagerade i. Det vanligaste undervisningssättet är enligt lärarna att 

sjunga i samband med instrumentalspel. Några av lärarna uttrycker att det är lättare att ”lura” 

eleverna till att sjunga då sången inte står i fokus av lektionsinnehållet. När lärarna ombeds 

uppskatta hur stor del av undervisningsinnehållet som ägnas åt sång uppger majoriteten av 

lärarna ett procenttal kring 20 %. Två av lärarna uppger att de ägnar mer tid åt sång än åt 

instrumentalspel, hos de andra fem ägnas dubbelt så mycket tid eller mer åt instrumentalspel 

än åt sång. Majoriteten av lärarna uttrycker en önskan om att kunna arbeta mer med sång i 

musikundervisningen men säger sig begränsas av faktorer såsom tidsbegränsning, 

musikämnets många moment och stora innehåll i kursplanen, elevernas ointresse samt 

sångens allt mindre roll i hela samhället. 

 

 

Nyckelord: Sång, sångundervisning, musikundervisning, lektionsinnehåll, sångmetodik. 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion  
Jag slår på TV:n. Där visas en kille i 16-års ålder som precis ska sjunga inför en jury. Killen 

har tidigare i inslaget berättat att sång är det bästa han vet. Han älskar verkligen att sjunga, 

det är det han vill gå långt med i sitt liv, det gör honom lycklig. Och just där inför juryn 

sjunger han av hela sitt hjärta. Juryn kommenterar efteråt att det var bland det värsta de hört 

och gör klart för honom att han verkligen inte kan sjunga och aldrig borde sjunga för någon 

igen. 

 

I klass 4 pågår febril aktivitet. Det är musiklektion och eleverna skrattar, är pratsamma och 

verkar vara på bra humör. Läraren delar ut papper med en text och börjar spela på pianot, 

eleverna hör direkt vilken sång det handlar om och börjar genast sjunga med, kille som tjej. 

Alla är med, alla sjunger: ”Jag vill bo i en svamp annars får jag kramp, svamp!”. 

 

Årets luciatåg är precis genomfört. Elever ur årskurs 9 som medverkat står och pratar med 

varandra. Åhörare passerar och ger beröm. Eleverna verkar upprymda, glada och nöjda med 

sin insats. Läraren säger efteråt att det här, det var det bästa luciatåget någonsin. 

 

I årskurs 8 spelar eleverna gitarr under musiklektionen. Ackorden till ”Hallelujah” strömmar 

mot mig från olika håll, men något tycks fattas, melodin, sången. Eleverna får instruktioner i 

hur de olika ackorden ska tas och sitter sedan själva eller i grupp och övar. Jag går fram till 

två tjejer och frågar om de inte kan testa att sjunga melodin till. Den ena tjejen tittar på mig 

som om det var det dummaste hon hört. Den andra tjejen säger: ”va? nej, jag kan inte 

sjunga”. 

 

Ovanstående händelser är alla hämtade från mina egna erfarenheter av sång och är situationer 

som fått mig att reflektera kring sång i samhället och framför allt sång i skolans värld. För 

mig visar exemplen vilken plats sång ibland har i dagens samhälle och i dagens skola. Ett 

samhälle där det faktum att vi mår bra av att sjunga, både fysiskt och psykiskt (Rudberg 2004, 

Törnberg 2009), tydliggörs av att det varje vecka träffas 400 000 svenskar för att sjunga i kör 

(Georgsson 2007), men också, som den första händelsen visar, ett samhälle där sång ofta 
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förekommer i tävlingssammanhang där någon väljs till den som var ”bäst” på att sjunga och 

uppträda. De övriga exemplen visar mina erfarenheter av musiksituationer i skolan där yngre 

barn, ofta med glädje, sjunger för full hals, där äldre elever sällan vill använda sina röster i 

sång, men där sång kan bli ett självklart forum att få musicera tillsammans i, som i luciatåget 

där sångens positiva effekter blir tydliga. 

 

Uppsatsens titel drar kanske tankarna till den sångbok som för 50 år sedan var standard i 

musikundervisningen, en musikundervisning som då innebar att sång stod i fokus. En 

tillbakablick i skolans historia visar att musikundervisningen ända fram till 1955 namngavs 

som just ”sång”, att sång var det mest centrala i musikundervisningen och ett sätt att bilda 

folket (Myndigheten för skolutveckling 2007:13). Dagens forskning indikerar att än idag är 

”sång” ett av de vanligast förekommande momenten i undervisningen (Skolverket 2004) och i 

de aktuella kursplanerna för grundskolan är sång en självklar del av musikundervisningen. 

Tyvärr är detta något jag inte upplevt själv som praktikant och som undervisande i 

musikämnet. Trots erfarenhet av positiva konsekvenser av att sjunga med barn och ungdomar 

har jag upplevt att sången ibland kommer i skymundan av annan undervisning och är något 

lärare upplever som svårt att undervisa i. Jag har också upplevt en osäkerhet och ovilja från 

elevernas sida när det gäller att sjunga. Till följd av detta vill jag dyka ner i lärarnas 

undervisningsvärld och undersöka hur arbetet med just sångundervisning ser ut. En överblick 

av tidigare forskning i ämnet sade mig tidigt att klasslärares syn på, och arbete med, 

sångundervisning inte är något väl representerat forskningsämne, vilket gör uppsatsen än mer 

angelägen.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Till följd av mina erfarenheter av sång och sångundervisning, samt intrycket av bristande 

forskning i ämnet, har syftet med uppsatsen varit att undersöka musiklärares arbete med 

sångundervisning i musikämnet för grundskolans senare år.  

 

Uppsatsens frågeställningar är: 

 

- Vilka arbetssätt använder sig musiklärare i årskurs 7-9 av för att undervisa i sång?  

- Hur stor del av undervisningstiden upplever musiklärare i årskurs 7-9 att de ägnar åt 

sång? 
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1.3 Material och metod 
Materialet består, förutom av tidigare forskning och litteratur om sång, av lärares syn på 

undervisningen och val av undervisningsinnehåll samt av sångmetodik1, till största delen av 

intervjuer med 7 klasslärare som undervisar årskurs 7-9 i musik. Med den kvalitativa 

forskningsintervjun som metod har Kvales och Brinkmanns (2009) samt Trosts (2005) syn på 

den valda metoden varit grundläggande. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun som 

metod har varit att genom samtal med lärare ta del av den intervjuades erfarenheter, tankar 

och känslor kring ämnet och få en inblick i deras undervisningsvärld och deras arbete (Trost 

2005:23, Kvale & Brinkmann 2009:17) med sångundervisning. I intervjuerna, som alla 

genomfördes i mars och april 2010, har ett antal frågor2 använts som stöd med en strävan att 

uppnå ett så fritt och öppet samtal3 som möjligt, för att på ett avslappnat och naturligt sätt ta 

del av och ”förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv” 

(Kvale & Brinkmann 2009:39). Intervjuerna har sedan transkriberats och innehållet bearbetats 

för att hitta gemensamma nämnare och/eller olikheter i de olika lärarnas subjektiva 

upplevelser och deras verklighet4. 

 

1.4 Avgränsningar 
Då jag själv har erfarenheter och upplevelser av sång som innehåll i musikundervisningen 

främst i årskurs 7-9, har koncentrationen i studien legat på årskurs 7,8 och 9. Undersökningen 

har begränsats till Uppsala kommun där intervjuer utförts med musiklärare som undervisar i 

grundskolans senare år (årskurs 7-9) i ”vanliga” klasser, alltså inte i musikklasser eller 

tillvalsämnen. Undersökningen har utgått från ett lärarperspektiv och behandlar hur 

musiklärare arbetar med sångundervisning ur ett subjektivt perspektiv, vilket också var syftet 

med att använda den kvalitativa forskningsintervjun som metod, och visar således inte hur 

eleverna upplever sångundervisning. 

 

 

                                                           
1 I uppsatsen ligger fokus på svensk forskning och litteratur då studiens syfte inriktas på skolsituationen i 
Sverige och ej avser att utföra någon komparativ undersökning med andra länders skolsituation. 
2 Frågorna redovisas i bilagan. 
3 Trost (2005) tar till skillnad mot Kvale & Brinkmann (2009) ett visst avstånd från synen på intervjun som ett 
samtal, något som diskuteras under kapitlet ”Metoddiskussion”. 
4 Metoden presenteras och diskuteras ytterligare under kapitlet ”Metoddiskussion”. 
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1.5 Tidigare forskning 
Även om forskning om lärares arbete med, och upplevelse av, sångundervisning i årskurs 7-9 

verkar bristfällig, finns det en betydande representation av litteratur i ämnet sång. Värt att 

nämna är först och främst forskning om sångundervisningens historiska framväxt. Här bör 

Emanuelssons (1990) översikt av musikämnets historik med betoning på de didaktiska 

frågorna nämnas, liksom Lidman Magnusson (1996) som, även om de senaste 50 åren inte är 

representerade, behandlar just sångundervisning i ett historiskt perspektiv. Flera historiska 

sångperspektiv behandlas i Sångskatten som socialt minne (Flodin 1998), där författaren 

undersöker hur en sångrepertoar skapas med fokus på 1930- och 40-talet, samt hos Ryner 

(2004) som fördjupar sig i artiklar ur tidskrifter för att undersöka hur den musikpedagogiska 

debatten såg ut mellan första och andra världskriget. 

 

Flertalet studier visar att sång kan ha en positiv effekt både på vår fysiska och psykiska hälsa 

(Törnberg 2009, Rudberg 2004, Georgsson 2007). Engström & Gustafsson (2007) undersöker 

ungdomars anledningar till att sjunga i skolkör genom enkätundersökningar och intervjuer, 

och konstaterar att körsången verkar ge en positiv upplevelse både socialt och fysiskt samt att 

den kan bidra till ökat självförtroende och personlig utveckling. Även faktorer som påverkar 

vår sångutveckling har studerats (Lidman Magnusson 1999), där bl.a. lärares negativa 

omdömen visar sig vara en betydande anledning till varför människor inte vill använda sin 

röst i sång. 

 

En del metodikinriktad litteratur finns, där författarna oftast utgår från egna erfarenheter i 

musikämnet både när det gäller tankar kring musikundervisning, hur man organiserar 

undervisningen samt konkreta undervisningsexempel (Uddholm 2008, Rostvall & West 1998, 

Gårdare 1992). Metodiklitteratur i ämnet sång med yngre barn som huvudsaklig målgrupp 

presenteras i Barn och sång - rösten, sångerna  och vägen dit (Fagius red. 2007) samt Barn i 

kör - Idéer och metoder för barnkörledare (Fagius & Larsson red. 1990). Schenck (2000) 

bidrar med tankegångar kring kreativa undervisningsformer för sång- och 

instrumentalpedagoger och diskuterar bl.a. att det finns ett obegränsat spelrum för former och 

innehåll i musikundervisningen. Perspektiv på ungdomars röster ges av Berg (2002) som 

redogör för lärares upplevelser av att undervisa tonåringar i sång. Resultatet visar bl.a. att 

sångundervisning för tonåringar ses som ett helhetsjobb där inte bara problem i röstmaterialet 

utan även faktorer såsom stress, koncentrationssvårigheter samt mediapåverkan påverkar 
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undervisningen. En underrepresenterad och, enligt mig, saknad kategori av sångmetodik är 

den som behandlar klassundervisning.  

 

Väsentligt för denna studie är tidigare forskning om hur lärare väljer undervisningsinnehåll. 

Här kan ett genusperspektiv spåras, där forskning visar att kvinnor i större utsträckning 

betonar vikten av sång och rytmik som undervisningsinnehåll, medan männen väljer 

instrumentalundervisning och ensemblespel (Olsson & Svensson 2008). Studier visar också 

att lärare väljer undervisningsinnehåll efter egen utbildning och gällande kursplan under 

utbildningen (Carlsson & Petersson 2008). Zimmerman Nilssons studie (2009) visar två 

ingångar till val av undervisningsinnehåll: en där lektionens innehåll styr metoden, vilket 

tillämpas i ämnen som gehörs- och musiklära, samt en där aktiviteten styr innehållet, såsom i 

ensembleundervisning. I den senaste av Skolverkets utvärderingar av musikämnet (Skolverket 

2004) framgår det att lärarna lägger mest vikt vid elevernas personliga och sociala utveckling 

samt att de ofta skapar innehåll och inriktning efter egen kompetens och egna intressen 

snarare än efter läroplanen (Myndigheten för skolutveckling 2007). 

 

När det gäller sång som undervisningsinnehåll visar Skolverkets nationella utvärderingar av 

grundskolan 1992 att sång är helt dominerande i undervisningsinnehållet i årskurs 2 och 5 

(Grahn Stenbäck 1995) . I utvärderingen som gjordes 2003 bland elever och lärare i årskurs 9 

är gemensam sång tillsammans med gemensamt instrumentspel enligt lärare och elever de 

oftast förekommande aktiviteterna på musiklektionerna (Skolverket 1993, Sandberg et al. 

2005). Trots att sång enligt studierna tar en stor del av undervisningsinnehållet visar 

Skolverkets utvärdering från 2003 att eleverna värderar instrumentalspel väsentligt högre än 

sång (Skolverket 2004). En C-uppsats från 2007 med årskurs 7 som inriktning visar att lärarna 

ägnar allra mest undervisningstid åt spel på instrumenten synt, gitarr, bas och trummor 

(Brunzell & Olsson 2007), något eleverna uppskattar. Till skillnad mot Skolverkets 

utvärdering (Skolverket 2004) som visade att eleverna inte prioriterar sång, efterfrågar 

eleverna enligt studien ändå mer sång och att få komponera musik. En annan C-uppsats som 

redan nämnts visar att trots att lärarna betonar vikten av sångundervisning (främst kvinnliga 

lärare) är sång inte så vanligt förekommande i undervisningsinnehållet (Olsson & Svensson 

2008), och sång och kör blir ofta begränsat till större skolsamlingar som olika 

skolavslutningar. Dessa resultat pekar åt olika håll och väcker frågor om sångundervisningens 

plats i undervisningen.  
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Slutligen finns en mängd forskning om lärarens upplevelse av musikundervisning. Ferm 

(2004) beskriver och analyserar interaktionen mellan lärare och elever i musikundervisningen 

och redovisar begreppen öppenhet och medvetenhet som viktiga egenskaper i arbetet som 

musiklärare och i kontakt med eleverna. Ericsson (2006) redogör för olika 

undervisningsideologier och diskurser hos lärare och lärarstuderande i musik och behandlar 

bl.a. det ideologiska dilemma som uppstår när elevernas vardagskultur översätts till en 

skolkontext. Bouij (1998) koncentrerar sin studie på att undersöka processen att bli 

musiklärare genom enkäter och intervjuer med blivande musiklärare och redogör bl.a. för 

olika sätt att definiera sig som musiklärare: musiker, musikant, elevcentrerad lärare eller 

innehållscentrerad lärare och hur detta påverkar utbildning och arbete. Studien visar att 

musikerrollen innehar högre status än den pedagogiska rollen vilket tydliggörs i 

musiklärarutbildningen där studenter med mer intresse av den pedagogiska biten i lärarrollen 

upplever att de får mindre uppmuntran än studenter med mer fokus på musikutövandet. I 

Georgii-Hemmings doktorsavhandling Berättelsen under deras fötter – Fem musiklärares 

livshistorier (2005) tydliggörs hur lärarnas egna musikerfarenheter är det som främst ligger 

till grund för den undervisning eleverna får, även diskussionen kring individen i centrum 

upptar en del av avhandlingen. Sandberg (1996) redogör med utgångspunkt i nationella 

utvärderingen 1989 och 1992 för musikämnets situation och lärares föreställningar om och 

arbete i ämnet musik och diskuterar bl.a. musikens roll bland unga och i skolan, och Öström 

Sandbergs (2009) C-uppsats visar att lärare i kulturskolan lägger stor vikt vid att anpassa sin 

undervisning till eleverna.  

 

Även om lärares perspektiv på musikundervisningen verkar vara mer representerat än 

elevernas syn på densamma, finns en del forskning som tar avstamp i elevernas upplevelse. 

Förutom de tidigare nämnda nationella utvärderingarna (Skolverket 1993, Skolverket 2004) 

som genom besvarade enkäter undersöker lärares och elevers upplevelser av 

musikundervisning och bl.a. visar att ungdomar idag har ett stort intresse av musik, visar 

Stålhammar (2004) efter genomförda intervjuer att svenska och engelska ungdomar har en 

känslomässig, intellektuell, social och pragmatisk syn på musik. Carlsson (2003) redogör efter 

en enkätundersökning för ungdomars tankar och upplevelser av den kommunala musikskolan, 

där eleverna uttrycker att de föredrar en undervisning anpassad till elevens önskemål och 

kapacitet snarare än en undervisning anpassad till skolans etablerade mönster. 
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Sammanfattningsvis går det att konstatera att litteratur och forskning om sång och lärares 

perspektiv på yrkeslivet är väl representerad. Som tidigare nämnts finner jag luckor främst i 

metodiklitteraturen när det gäller klassundervisning i sång. Forskning kring sångens plats i 

musikundervisningen pekar till viss del åt olika håll, att sång skulle ta en så stor plats i 

musikundervisningen som flertalet studier visar är något som kan ifrågasättas och är ett 

område som denna uppsats förhoppningsvis kan bidra till att belysa. 

 

 

1.6 Disposition 
I kapitel ett ges en introduktion till val av ämne, följt av syfte och frågeställningar. Vidare i 

kapitlet behandlas material och metod, avgränsningar och tidigare forskning. För att få en 

inblick i skolans och sångundervisningens värld ges i kapitel två en överblick av hur sången 

varit representerad i skolan genom åren. En kort redogörelse för hur musikundervisningen 

förändrats ges genom en överskådlig presentation av läroplanernas utveckling, med särskilt 

fokus på den nuvarande läroplanen Lpo 94. Vidare presenteras aktuell forskning kring vad det 

innebär att vara musiklärare idag, sång som innehåll i kursplaner och musiklektioner samt 

undervisning i sång. I metoddiskussionen i kapitel tre diskuteras den kvalitativa 

forskningsintervjun som metod samt arbetet med intervjuerna. I kapitel fyra redovisas 

resultatet av de genomförda intervjuerna. En presentation av informanterna inleder kapitlet, 

därefter presenteras resultatet under tre kategorier; Lärares syn på sångundervisning, Innehåll 

och arbetssätt samt Mängd. Efter resultatpresentationen följer en sammanfattning. I kapitel 

fem diskuteras resultatet av intervjuerna i förhållande till tidigare forskning. 
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2. Bakgrund 

 
2.1 Sångundervisning – en historisk tillbakablick 
Musikens roll i skolväsendet går att spåra till det antika Grekland där musik sågs som en 

viktig del i människans utveckling och fostran och hade en betydelsefull roll i 

skolundervisningen. I takt med den kristna kyrkans spridning växte en musiksyn starkt 

förknippad med den kristna världsbilden och undervisning i klosterskolor och katedralskolor 

fram (Myndigheten för skolutveckling 2007:12-13). Sången var en viktig del i kyrkans liturgi 

och samhörigheten mellan kyrka och skola gjorde att sångämnet fick en stark ställning i 

undervisningen (Lidman Magnusson 1996:2-3) samtidigt som den starka bindningen även 

innebar en stark styrning av sångrepertoaren (Emanuelsson 1990:16).  

 

I 1842 års folkskolestadga sågs sång som en av de viktigaste delarna av undervisningen med 

syftet att förmedla en gemensam samhällsideologi. Under senare delen av 1800-talet växte en 

ny sångrepertoar fram i form av folkvisor, fosterländska sånger och visor ur konstmusikens 

värld vilket bidrog till att folkskolan 1878 ändrade namn på ämnet ”kyrkosång” till ”sång” 

(Myndigheten för skolutveckling 2007:13). 

 

Från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet fortsatte sång att vara musikundervisningens 

främsta innehåll. Undervisningsmetoderna centrerades huvudsakligen runt den gemensamma 

sången där notläsning var centralt och där sångkunskap blev synonymt med musikkunskap. 

Kunde man sjunga var man musikalisk, var man däremot en ”brummare” fick man stämpeln 

”omusikalisk” och kunde till och med befrias från musikundervisningen (Stålhammar 

1995:37-38, Myndigheten för skolutveckling 2007:13). Skolan förändrades, och med längre 

skolgång och mer ”medveten” musikundervisning skulle ämnet musik fostra barnen både 

socialt och kulturellt med hjälp av en särskild ”skolmusik” (Myndigheten för skolutveckling 

2007:13), man pratade om en gemensam sångskatt för hela svenska folket där en kommitté 

utsåg ett antal stamsånger som skulle sjungas i skolorna (Emanuelsson 1990:17). Med 1955 

års läroplan lämnade skolan anknytningen till kyrkan och bytte namn på musikämnet från 

”sång” till ”musik” vilket påbörjade en utveckling mot ett ämne innehållande många fler 

aktiviteter än sång (Emanuelsson 1990:23-24). 
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2.2 Läroplanernas utveckling 
I Musik – en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning (Myndigheten för 

skolutveckling 2007:13-14) presenteras en översiktlig bild av läroplanernas utveckling. I den 

första läroplanen för grundskolan, Lgr 62, var musiken inriktad på estetisk fostran där 

musikundervisningens mål och innehåll var baserade på notläsningsförmåga, sång i stämmor 

och kunskaper om de stora epokerna i musikhistorien. Skolmusiken och fritidsmusiken stod 

helt skilda från varandra, något som ändrades i och med Lgr 69. Här togs det första steget bort 

från den traditionella musikundervisningen, och ungdomars stora musikintresse och trycket 

från ungdomsmusik, radio, film och grammofon påverkade musikundervisningen som nu 

skulle ge utrymme för ljudskapande, improvisation, elevinflytande och tonårsmusik – en 

tydlig övergång från ”skolmusik” till ”musik i skolan”. Bytet till Lgr 80 innebar enligt 

Emanuelsson (1990:44) att den största förändringen bestod i att huvudmomentet ”Musiken i 

samhället och världen” breddade repertoaren. En öppenhet mot samhället och världen skulle 

bidra till kunskap om musik, dess funktion och villkor i olika miljöer, kulturer och epoker. 

Elevernas utveckling, socialt och personligt, underströks, liksom vikten av olika skapande och 

kreativa arbetsformer, samt träning i att vara kritisk och granska musikens roll och de krafter 

som styrde musikutbudet (Myndigheten för skolutveckling 2007:14). 

 

I den rådande läroplanen vid denna studies utförande, Lpo 94, betonas relationen mellan 

praktiska och teoretiska kunskaper. Ämnet musik beskrivs som ett viktigt socialt instrument i 

skolan där musiken ”kan ge eleverna möjligheter att samverka i gemensamt musicerande 

oberoende av etnisk och kulturell bakgrund...” (Skolverket 2000:44). Musikämnets 

anknytning till ett aktuellt musik- och kulturliv betonas, samt undervisningens förankring i 

barn- och ungdomskulturen. Kunskapsbegreppet har vidgats till 4 centrala begrepp; 

musicerande, musiklyssnande, musikkunnande och musikskapande5. En målstyrning uttryckt i 

mål att sträva mot samt mål att uppnå skapar tillsammans med en bred och allsidig syn på 

kunskap i musik, möjligheten för lärare och elever att anpassa innehåll och arbetsformer 

utifrån egna intressen, inriktning och lokala förutsättningar. År 2000 reviderades kursplanen 

och musikens personlighetsutvecklande kraft lyftes fram. Man fokuserade på musicerande och 

                                                           
5 Musicerande står för praktiska färdigheter i sång, spel på instrument och rörelse till musik. Musiklyssnande 
står för förmågan att aktivt lyssna till musik och dess former, utövare, stilar och traditioner. Musikkunnande 
innebär att ha vetskap om olika musikaliska grundbegrepp, uttrycksformer och traditioner. Musikskapande står 
för ett kreativt förhållningssätt till det musikaliska materialet och förmågan att förverkliga egna musikaliska 
tankar och idéer (Myndigheten för skolutveckling 2007:15). 
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skapande där det gemensamma musikutövandet står i centrum (Myndigheten för 

skolutveckling 2007:14-15). 

 

 

2.3 Att vara musiklärare idag 
Läroplanerna kan, efter en överblick av innehåll och beröringspunkter, ses ha ändrat karaktär 

från att ha varit präglade av en metodiserad musiktradition till att påverkas mer och mer av 

samhällets musikliv och ungdomarnas musikintressen och behov. Förändringarna inom ämnet 

musik det senaste decenniet har påverkats både av läroplansförändringar och utvecklingen 

inom ungdoms- och mediakulturen (Skolverket 2004:90). Musik kan ses som det ämne i 

skolan som har ”mest kontakt med ungdomskulturen direkt in i klassrummet” (Myndigheten 

för skolutveckling 2007:24), vilket kan vara en stor tillgång, men som även skapar 

diskussioner kring vad musikundervisningen ska innehålla och ger ett svårt uppdrag till 

lärarna idag att anpassa sig till elevernas personliga utveckling och göra dem till 

ansvarskännande medborgare i samhället, som är ett av skolans huvuduppdrag (Georgii-

Hemming 2005:313). Skolans decentralisering och en övergång från regelstyrning till 

målstyrning ger följder av stor variation i undervisningsinnehåll och arbetsförhållanden hos 

musiklärare (Bouij 1998: 335). Myndigheten för skolutveckling (2007:25) betonar att själva 

innebörden i ett decentraliserat och målstyrt skolsystem är att skapa möjlighet för variation 

när det kommer till innehåll, men problem uppstår när eleverna ges olika kunskap och bedöms 

på olika sätt beroende på vilken skola de går i. 

 
För att benämna de faktorer som styr, reglerar och begränsar undervisningen i skolan används 

ofta en modell med ramfaktorer, givna förutsättningar såsom t.ex. gruppstorlek, lokaler och 

ekonomiska resurser som påverkar lärarens och elevens arbete. Sandberg (1996:192) förklarar 

hur undervisningen inramas av dessa ramfaktorer som sätter vissa gränser i tid och rum och 

påverkar villkoren för skolans verksamhet ända ner på klassrumsnivå. När musiklärare i 

Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan får ta ställning till vilka faktorer som 

begränsar möjligheterna till en musikundervisning i enlighet med kursplanen nämns 

undervisningsgruppens storlek samt ämnets utrymme i timplanen som det som framför allt 

begränsar undervisningen. Tillgången till lokaler, utrustning och läromedel upplevs även i hög 

grad som begränsande liksom elevernas förkunskaper (Sandberg et al. 2005:71). 
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Lärarnas syn på vad musiken är och vilken kunskap och utveckling musikundervisningen bör 

ge eleverna kan antas påverka hur undervisningen utformas (Sandberg 1996:98). I 

Skolverkets nationella utvärdering i årskurs 9 (Skolverket 2004) fick lärarna svara på vad de 

anser att musikundervisningen ska ge eleverna6. En tydlig tendens i svaren var att lärarna 

uppfattar musikämnet mer som ett redskap för personlig och social utveckling än som ett 

kunskapsämne.  Betoningen av elevernas personliga utveckling hade växt betydligt i 

jämförelse med samma fråga i nationella utvärderingen 1992, vilket kan ha sin förklaring i ett 

samhälle och en omvärld som lägger mer och mer betoning på individen (Sandberg et al. 

2005:53, Myndigheten för skolutveckling 2007:31). Sandberg understryker att ”läroplanens 

relativa öppenhet gör det möjligt för lärare att tolka läroplanstexten inom vida ideologiska 

ramar” (1996:98) och gör antagandet att lärarens inriktning, arbetsformer och mål i 

undervisningen färgas av bakomliggande grundsyner på musik (Sandberg 1996:97-98). 

 

 

2.3.1 Val av undervisningsinnehåll 
Skolverkets nationella utvärderingar 1992 och 2003 visar att lärarna använder läroplanen, 

lokal kursplan och andra måldokument i relativt liten utsträckning som utgångspunkt för 

musikundervisningen. Som tidigare nämnts visar den nationella utvärderingen (Skolverket 

2004) på stora variationer i musiklektionernas innehåll, något som kan förklaras av att 

musiklärare istället för att använda måldokumenten som främsta grund vid val av innehåll, 

anpassar undervisningen efter sig själva och eleverna, lärare och elever är ”sin egen läroplan” 

(Myndigheten för skolutveckling 2007:34). Att undervisningens inriktning kan ses ur ett 

genusperspektiv är inget nytt i utbildningsforskningen. Studier visar att kvinnor i högre grad 

ägnar sig åt moment i musikundervisningen såsom sång, rytmik och dramatik medan männen 

prioriterar instrumentundervisning, satslära och improvisation (Bouij 1998, Olsson & 

Svensson 2008). Forskning visar också att kvinnor har större intresse för pedagogik, praktik 

och metodik medan männen intresserar sig mer för ämnen som utvecklar den egna färdigheten 

(Bouij 1998:191). 

 

Lärarna utformar undervisningen efter egna intressen och kunskap såsom egen musikalisk 

bakgrund och utbildning (Bouij 1998, Georgii-Hemming 2005). Undervisningen anpassas 

även efter elevernas behov, önskemål och kunskaper, något som överensstämmer med dagens 
                                                           
6 Lärarna fick välja bland fyra kategorier: personlig och social utveckling, bestående värden och ideal, 
musikaliska kunskaper och färdigheter samt musikalisk kommunikation och upplevelse. 
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läroplan som säger att skolgången ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. 

Forskning visar att musiklärare ägnar mycket tid åt att skaffa kunskap om ungdomars musik 

och lägger ned mycket arbete på att producera aktuella musikaliska underlag för sin 

undervisning (Myndigheten för skolutveckling 2007:31).  

 

Zimmerman Nilssons studie om musiklärares val av undervisningsinnehåll på gymnasiet 

(2009) visar två olika grunder för val av innehåll i musikundervisningen. En estetisk grund 

kommer till uttryck i gehörs- och musiklära och kännetecknas i Zimmermans Nilssons studie 

av att ”eleven ska tillgodogöra sig ett givet innehåll” (2009:147) samt av att eleverna ”ska 

återskapa eller efterlikna det läraren gör utifrån en given förlaga” (Zimmerman Nilsson 

2009:148). I ämnet ensemble framträder en annan grund för val av undervisningsinnehåll, en 

social grund, där det musikaliska stoffet spelar mindre roll och där innehållet anpassas till 

elevens färdigheter och vad denne klarar av (Zimmerman Nilsson 2009:150). Innehållet 

anpassas så att eleverna kan använda sig av de färdigheter de redan besitter utifrån devisen 

”att alla elever ska kunna vara med, snarare än utifrån vad eleverna ska lära sig” (Zimmerman 

Nilsson 2009:153). Att anpassa undervisningsinnehållet alltför mycket efter elevens 

förkunskap och färdighetsnivå kan enligt Zimmerman Nilsson vara problematiskt, och 

författaren ställer frågan om vilket musikaliskt lärande eleverna egentligen erbjuds att ta del 

av och om musikundervisningen verkligen bidrar till att utveckla elevernas förmåga om 

innehållet anpassas efter vad de redan kan (Zimmerman Nilsson 2009:152). Även Georgii-

Hemming (2005) ser problematiken med en alltför individanpassad skolgång och betonar 

lärares ansvar att ge eleverna ett socialt och kulturellt kapital, något som riskerar att försvinna 

om eleverna helt får sätta agendan (Georgii-Hemming 2005:319-320).  

 

 

2.4 Sång som undervisningsinnehåll 
 

2.4.1 Kursplanen 
Enligt kursplanen i musik år 2000 ska vokalt och instrumentalt musicerande stå i fokus av 

undervisningsinnehållet, något som tydligt presenteras i kursplanen där man presenterar mål 

att sträva efter samt mål att uppnå . Kursplanen slår fast att skolan skall sträva efter att eleven: 
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utvecklar kunskaper på instrument och i sång som en grund för musicerande enskilt och i grupp 

och för fortsatt självständig utveckling i musik (Skolverket 2000:42), 

 

utvecklar tillit till den egna sångförmågan och blir medveten om dess utvecklingsmöjligheter 

och sociala betydelse (Skolverket 2000:42), 

 

När det kommer till mål att uppnå fastställer kursplanen att eleven i slutet av det nionde 

skolåret skall: 

 
 kunna använda sin röst i unison och flerstämmig sång (Skolverket 2000:44), 

 

Vidare presenteras sången i betygskriterierna där kursplanen slår fast att det för betyget Väl 

godkänt krävs att: 
 

 Eleven deltar i sång och spel på melodi-, rytm- och ackordinstrument i olika former av 

gruppmusicerande (Skolverket 2000:45). 

 

För betyget Mycket väl godkänt krävs att: 

 
Eleven utför sång eller spel på något instrument på en nivå som fungerar både i grupp och som 

soloinslag (Skolverket 2000:45). 

 
2.4.2 Sång i musikundervisningen 
I Skolverkets senaste nationella utvärdering av grundskolans musikundervisning framgår, 

precis som kursplanen säger, att det gemensamma musicerandet i sång eller spel både utgör 

innehåll och arbetsform i musikundervisningen och är den dominerande aktiviteten på 

musiklektionen enligt både lärare och elever (Skolverket 2004:63, Myndigheten för 

skolutveckling 2007:30). Grahn Stenbäck (1995) studerade musikundervisningen i årskurs 2-5 

efter den nationella utvärderingen 1989 och redogör för sångens stora dominans i innehållet. I 

diskussionen om varför den dominerar så stort nämner författaren en ”stark ämnestradition i 

kombination med yttre ramfaktorer” som två viktiga orsaker till sångens dominans (Grahn 

Stenbäck 1995: 119). Författaren funderar över om traditionen med sång i skolan är så stark 

att den fortfarande behåller sin starka ställning i ämnet, men tar även upp möjligheterna att 

lärarna med trånga klassrum och dålig utrustning alltid kan sjunga med eleverna, att brist i 

utbildning och förmåga att musicera instrumentalt skulle kunna bidra till att sång är det som 
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känns lättast att undervisa i samt att lärarna i brist på tid för planering har lättast att ta till 

sången som innehåll i musiklektionen (Grahn Stenbäck 1995:119).  

 

Även om den nationella utvärderingen från 1989 har många år på nacken och berör yngre 

åldrar så visar den senaste nationella utvärderingen som genomfördes 2003 av Skolverket i 

årskurs 9 (Skolverket, 2004) i likhet med utvärderingen 1989 att sång, tillsammans med 

instrumentalspel fortfarande har en dominerande roll i musikundervisningens innehåll. På 

frågan till elever och lärare om hur ofta det förekommer i musikundervisningens innehåll att 

eleverna sjunger tillsammans svarar 63 % av lärarna respektive 75 % av eleverna att det 

förekommer ofta. Även om studien inte visar vad lärarna menar med ”ofta”, och 

instrumentalspel får några procent fler lärare och elever som svarar detsamma, visar studien 

att sång har en stark ställning i musikundervisningen och är en vanligt förekommande 

aktivitet i lektionsinnehållet (Sandberg et al. 2005:63). De studier som visar sångens starka 

roll i musikundervisningen har emellertid ifrågasatts av annan forskning och andra resultat i 

Skolverkets utvärderingar. I nationella utvärderingen av musikämnet i årskurs 9 (Skolverket 

2004) uttrycker eleverna i öppna svar hur instrumentalspel prioriteras framför sång. Det 

grundläggande musikaliska uttryckssätt som sång är, visar sig inte, enligt eleverna, ha den 

positionen i grundskolans år 9 (Sandberg et al. 2005:121-122). Skolverkets utvärdering tyder 

på att sång och instrumentspel upptar en ungefär lika stor plats av undervisningsinnehållet, 

något som kan ifrågasättas av resultatet av en C-uppsats från Örebro musikhögskola (Brunzell 

& Olsson 2007). Efter intervjuer och enkäter med lärare i årskurs 7 visar uppsatsens resultat 

att det moment lärarna ägnar allra mest tid åt är ensemblespel, något eleverna uppskattar. 

Studien visar dock att eleverna ofta har en önskan att få ett bredare musikinnehåll än vad 

lärarna tror, där sång ingår som en av de efterfrågade aktiviteterna. Olsson och Svensson 

(2008) får efter en enkätundersökning av lärares val av undervisningsinnehåll i 

musikundervisningen resultat som visar att sång och kör är moment i musikundervisningen 

som kommer i skymundan och ofta förpassas till större samlingar eller skolavslutningar. Att 

sång verkar marginaliseras under grundskolans senare år kan förklaras av den minskade 

sången i samhället, ungdomarnas målbrott och svårigheter att klara av röstomfånget som 

krävs i stora delar av den moderna popmusiken7 (Sandberg et al. 2005:121). 

 

                                                           
7 Här vill jag understryka den egna upplevelsen av att modern popmusik inte alltid kräver ett stort röstomfång. 
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I forskning kring sångens del i musikundervisning står alltså två bilder mot varandra. En som 

visar på att eleverna sjunger mycket, en annan som visar att sångundervisning ofta 

marginaliseras.  

 

 

 

2.5 Att undervisa i sång 
Att sjunga kan ses som ett högst personligt uttryck vars utveckling kan betyda mycket för att 

utveckla identitet och självförtroende. Detta ställer krav på läraren att hjälpa eleverna att 

utveckla sina röster, och att stimulera och entusiasmera eleverna till fortsatt intresse för sång 

(Lidman Magnusson 2000:4). Lidman Magnusson (2000:4) poängterar att musiklärare ofta 

har brister i sina kunskaper om rösten och komplexiteten i sångutvecklingen. I författarens 

studie av vilka faktorer som är viktiga för att utvecklas i sång visar det sig tydligt hur stor roll 

den pedagogiska faktorn kan ha. Många vuxna vittnar i studien om hur negativa 

sångomdömen givna av musikläraren när de gick i skolan medfört att de helt eller delvis slutat 

att sjunga (Lidman Magnusson 1999:86, 2000:4). Att i skolan uteslutas ur sånggemenskapen 

för att man bedöms inte kunna sjunga är något som förekom tidigt i skolans historia. ”Kunde” 

man inte sjunga befriades man helt enkelt från sångundervisningen (Stålhammar 1995:37-38, 

Lidman Magnusson 2000:4).  

 

Att undervisning av ungdomar i sång på många sätt kan ses som ett helhetsarbete framgår av 

Bergs studie (2002:25-30) av sångpedagogers uppfattning om att undervisa tonåringar i sång. 

Lärarna nämner stress och upplevelsen av att eleverna befinner sig i en ”känslig ålder” med 

koncentrationssvårigheter, otålighet och behov av snabba resultat som faktorer som kan 

påverka sångundervisningen negativt. Vidare verkar mediapåverkan och den utseendefixering 

och önskan att vara och sjunga som sina idoler påverka sångundervisningen, dels genom 

sångideal som sångpedagogen kan ha svårt att arbeta med och anpassa sig till, dels genom att 

en vilja av att ”se ut på ett visst sätt” rent konkret kan påverka sångundervisningen t.ex. 

genom att tjejer gärna håller in magen vilket påverkar andningen som är central för sång. 

Fagius betonar i Barn och sång – rösten, sångerna och vägen dit (2007:149) att den största 

förändringen med inställning till sång sker just i åldern 10-12 år. Den tidigare självklara och 

oftast lättfångade lusten att sjunga kan mattas och många ungdomar blir kritiska till sin röst 

just när de närmar sig tonåren. Pojkarna (men även flickorna) hamnar i målbrottet och 
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attityden till den gemensamma sången blir ofta svår att hantera. Där intresset för sången 

mattas krävs olika sångsammanhang för att fånga upp ungdomarna och tillfredsställa olika 

önskemål. Enligt Lidman Magnusson (2000) kan alla lära sig att sjunga och det allra 

viktigaste är att ”det pedagogiska arbetsklimatet präglas av frihet från rädslan att misslyckas” 

(Lidman Magnusson 2000:6). Författaren betonar vikten av att sjunga i grundskolan, då en 

fungerande sångröst och användandet av denna kan hjälpa till att stärka eleverna, men en 

oförmåga att sjunga eller misstro till den egna sångförmågan kan inverka på hela individens 

upplevelse av sig själv. Författaren uttrycker sig med orden ”låt varje skolklass bli en 

sångklass!” (Lidman Magnusson 2000:7) och poängterar att sång i grundskolan är ett viktigt 

inslag i undervisningen som bör tas vara på. 
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3. Metoddiskussion 
 

 

3.1 Urvalsgrupper 
Steg ett i min undersökning var att konstruera en enkät med frågor om sångundervisning i 

årskurs 7-9. Enkäten skickades ut till musiklärare vid samtliga skolor i Uppsala kommun med 

årskurs 7-98. Grundtanken med enkäten var att kunna redovisa Uppsala kommuns 

musiklärares syn på sångundervisning som en bakgrund till de mer djupgående intervjuerna. 

Då enkätundersökningen trots flera påminnelser endast resulterade i åtta svar, kommer 

enkäterna inte att redovisas, då enkätfrågorna i stort sett samstämmer med intervjufrågorna 

och då jag anser att intervjuerna ger en mer rättvis och utförlig bild av lärarnas resonemang 

kring sångundervisning.  

 

Efter två påminnelser kontaktades de lärare som besvarat enkäten för en förfrågan om att göra 

en intervju9. De besvarade enkäterna gav mig en första inblick i lärarnas upplevelse av 

sångundervisning och hjälpte mig att planera inför intervjutillfällena. Enkäterna gav också 

lärarna en chans att få inblick i ämnet för min studie, samt en möjlighet att vara mer 

förberedda inför intervjun. 7 lärare - 4 män och 3 kvinnor - ställde upp på att göra en intervju, 

en av dessa kände jag sedan tidigare. Av de 7 intervjuade lärarna har 3 lärare en formell 

musiklärarutbildning. Vid studiens början gjordes valet att intervjua musiklärare oavsett om 

de var utbildade eller inte, dels med motiveringen att se skolsituationen som den faktiskt ser 

ut10, dels av intresset att se om det förekommer någon märkbar skillnad emellan de två 

kategorierna gällande synen på, och arbetet med, sångundervisning. Lärarna i intervjuerna 

kommer i uppsatsen att omnämnas informanter. 

 

I en intervju bör en tydlighet i att framföra studiens syfte och försäkran om konfidentialitet 

vara en del av mötet med informanten (Kvale & Brinkmann 2009:84-89), något som 
                                                           
8 En lista på samtliga skolor med årskurs 7-9 (18 stycken) konsulterades på Uppsala kommuns hemsida. 
Adresser till musiklärarna hittades i vissa fall på skolornas hemsidor, i de flesta av fallen kontaktades varje skola 
för att få musiklärarens kontaktuppgift.  
9 Ordvalet att ”göra” en intervju är hämtat från Eva Fägerborgs råd i Etnologiskt fältarbete (red. Kaijser & 
Öhlander 1999:66)  inför utförandet av intervjuer. Ordvalet kan i jämförelse med att ”ställa upp” på en intervju 
vara fördelaktigt då det senare uttrycket lätt kan förknippas med ett krav. 
10 Skolverkets nationella utvärdering av musikämnet i årskurs 9 visar att cirka ¼ av musiklärarna (23 %) saknar 
lärarutbildning (Sandberg et al. 2005:70). 
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underströks i kontakten med informanterna. Min intention var alltid att tydliggöra syftet med 

intervjun, samt att beskriva intervjun som ett fritt samtal även om jag hade vissa frågor att gå 

efter. Lärarna fick själva bestämma plats för intervjun, vilket i majoriteten av fallen 

resulterade i att mötet gjordes på lärarens arbetsplats11. Trost (2005) understryker att i en 

intervju ska den intervjuade känna sig trygg i miljön samtidigt som intervjuaren måste 

analysera vilken inverkan lokalen kan få på intervjun. I de fall intervjuerna utfördes på andra 

platser än informantens arbetsplats var jag noggrann med att se till att miljön inte var alltför 

bullrig, och att vi kunde sitta ostörda.  

 

Kontakten med skolor och lärare via telefon och mail har tagit en relativt stor del av arbetet 

och gett mig en inblick i lärarnas arbetsbörda, men också en förvånande insikt i svårigheten 

att nå en skolas expedition och lärare via telefon. Efter enkätutskick och flera påminnelser via 

mail blev det tydligt att lärare inte har mycket tid över till annat än skolarbetet, vilket gjorde 

att känslan av tacksamhet blev stor när vissa lärare faktiskt tog sig tid till att svara på enkäten 

och göra en intervju. 

 

 

3.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 
Valet att använda den kvalitativa forskningsintervjun som metod för undersökningen 

motiveras av att kunskap produceras socialt i ett samspel mellan intervjuare och 

intervjuperson (Kvale & Brinkmann 2009:98). Det fenomenologiska perspektivet som ofta 

genomsyrar kvalitativa studier synliggörs i: 

 
... ett intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva 

världen som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad 

människor uppfattar att den är (Kvale & Brinkmann 2009:42). 

 

En kvalitativ intervju ur ett fenomenologiskt perspektiv kan utformas som en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju, en intervju som liknar ett vardagssamtal men som också har ett syfte och 

inbegriper en specifik teknik (Kvale & Brinkmann 2009:43), en teknik denna uppsats 

genomsyras av. En halvstrukturerad livsvärldsintervju fungerar som en blandning mellan ett 

öppet vardagssamtal och ett slutet frågeformulär och utförs med fokusering på vissa teman 
                                                           
11 Två intervjuer genomfördes på andra platser; en på ett café, en i ett lunchrum på Uppsala Universitet. 
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och kan också innehålla förslag till frågor. Vanligtvis skrivs intervjun ut och den utskrivna 

texten utgör tillsammans med inspelning det material som sedan analyseras (Kvale & 

Brinkmann 2009:43). I mitt arbete har fokus i intervjun legat på att få till ett öppet samtal, 

samtidigt som förberedda frågor låg till grund för vad som berördes i intervjun. Inspelning 

och transkribering av intervjuerna låg sedan till grund för min analys. 

 

Kvale & Brinkmann (2009:98) beskriver genomgående den kvalitativa forskningsintervjun 

som en typ av samtal där kunskap produceras i ett samspel mellan två parter. Synen på den 

kvalitativa forskningsintervjun som ett samtal där ett utbyte av kunskap mellan intervjuaren 

och intervjupersonen sker är något som Trost (2005) sätter sig emot. Enligt Trost (2005:34) är 

man ute på hal is när man refererar till den kvalitativa forskningsintervjun som ett samtal, då 

ett samtal är något som vem som helst kan delta i utan träning och syfte, vilket inte är fallet 

med den kvalitativa forskningsintervjun12. Trost menar också, till skillnad mot Kvale & 

Brinkmann (2009) att det inte bör förekomma ett utbyte av kunskap mellan de två parterna, 

intervjuaren är endast där för att lyssna, inte för att dela med sig av egna handlingar och 

åsikter (Trost 2005:30). Medveten om skillnaden mellan ett samtal och den kvalitativa 

forskningsintervjun har Kvales & Brinkmanns syn på metoden influerat mitt arbete. Mina 

intervjuer har tagit skepnad av samtal och medvetet beskrivits som just samtal, då jag funnit 

det väsentligt att avdramatisera intervjuerna för bästa resultat13. Däremot har samtalen styrts 

av mina intervjufrågor. 

 

Rollen som forskare beskrivs av Kvale och Brinkmann som avgörande då det är genom 

forskaren som kunskapen erhålls. Enligt författarna är det alltid forskarens ”kunskap, 

erfarenhet, hederlighet och rättstridighet” (Kvale & Brinkmann 2009:90) som är den 

avgörande faktorn för att uppnå vetenskaplig kvalitet. För att bli en kvalificerad intervjuare 

krävs det enligt författarna omfattande träning då ”kvaliteten på det som produceras i en 

kvalitativ intervju beror på kvaliteten hos intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper” 

(Kvale & Brinkmann 2009:98). Mina förkunskaper och erfarenheter gällande intervjuteknik 

bör ses som ringa i detta sammanhang. Konsten att lyssna aktivt, undvika ledande frågor, både 

                                                           
12 Här är det viktigt att påpeka att även om Kvale & Brinkmann (2009) nämner den kvalitativa 
forskningsintervjun som en typ av samtal betonar författarna svårigheten i att intervjua samt vikten av träning 
och kunskap i ämnet. 
13 För att försäkra mig om att inte ha påverkat informanternas utsagor har även mina frågor, eventuella 
kommentarer och funderingar transkriberats ordagrant och tagits hänsyn till i analysen. 
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med verbala såsom kroppsliga reaktioner, och att kunna ställa adekvata andrafrågor är 

givetvis inget jag påstår mig behärska. Däremot är min förhoppning att jag genom att ha varit 

påläst, intresserad och förberedd efter bästa förmåga har genomfört intervjuerna och 

tolkningen av dessa på ett adekvat sätt. En del av den kritik som riktas mot den kvalitativa 

forskningsintervjun är att den inte är vetenskaplig utan speglar sunt förnuft, samt att den är 

subjektiv och inte objektiv (Kvale & Brinkmann 2009:184), sidor som enligt min mening 

även kan ses som styrkor, då risken att blanda in mina egna åsikter och värderingar tvingat 

mig till vaksamhet och ständig reflektion och på så sätt förhoppningsvis också bidragit till ett 

trovärdigt resultat. 

 

Min egen förförståelse gällande sångundervisning i skolan bestod av erfarenheter och 

observationer gjorda under praktikperioder och egen arbetstid som musiklärare14. Inte att 

förglömma de erfarenheter och inblickar i lärares arbete med sång i musikundervisningen som 

min egen utbildningstid i grundskola, gymnasium, folkhögskola och universitet gett. Under 

arbetets gång har jag strävat efter att angripa materialet på ett så öppet sätt som möjligt och att 

åsidosätta mina egna åsikter och upplevelser.  

 

 

3.3 Genomförande 
Lärarnas förberedelse inför intervjun varierade från att ha den besvarade enkäten i minnet och 

på så sätt ha reflekterat över frågorna, till att i början av intervjun inte minnas vad intervjun 

skulle behandla. Med detta i åtanke inleddes intervjuerna alltid med en övergripande 

presentation av mitt valda uppsatsämne samt en överblick av de frågor som skulle ställas med 

betoning på att intervjun främst handlade om ett samtal där jag ville ta del av deras kunskaper 

och upplevelser av sångundervisning. En intervju genomsyras alltid av en viss maktassymetri 

vilket är viktigt att ha vetskap om i genomförandet (Kvale & Brinkmann 2009:48). En 

intervjusituation kan aldrig bli helt jämställd, då en person är där för att ställa frågor och den 

andra är där för att besvara dem15. I intervjuerna strävade jag efter ett så öppet och fritt samtal 

som möjligt, med fokusering på vissa frågor. I intervjuerna användes specifika frågor16 för att 

                                                           
14 Några av dessa erfarenheter presenterades i uppsatsens introduktion. 
15 Även om jag valde att se på intervjuerna som samtal så är det viktigt att påpeka att jag ändå var där för att få 
svar på frågor, som informanten var där för att svara på. 
16 En sådan fråga kunde vara ”Vilken funktion anser du att sång i undervisningen har?. 
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få exakta svar samt öppna frågor17 för att på ett mer fritt sätt få lärarna att behandla ämnet. 

Medveten om att vissa frågor kunde upplevas som mer känsliga än andra18 strävade jag under 

intervjuns gång ständigt efter att inge en känsla av att det inte fanns något rätt eller fel i vad 

lärarna svarade på frågorna, att jag endast var intresserad av hur det ser ut. Jag var även noga 

med att understryka att svaren på frågorna skulle ges med tanke på den obligatoriska 

musikundervisningen i årskurs 7-9, detta för att inte få felaktiga svar då många av lärarna 

undervisar fler årskurser än dessa och i vissa fall har frivilliga musikaktiviteter vid sidan om 

den obligatoriska undervisningen. Intervjuerna tog mellan 17 och 42 minuter i anspråk. I de 

fall jag i efterhand upptäckte att någon fråga saknades eller för syftet väsentlig uppgift ej blev 

besvarad, kontaktades informanterna i efterhand. I några fall har det inte gått att kontakta 

informanten för en komplettering av svar, vilket resulterar i vissa bortfall19. Intervjufrågorna 

redovisas i bilaga 1. 
 
Samtliga intervjuer spelades in och har transkriberats ordagrant, vilket resulterade i 56 sidor 

intervjumaterial. Valet att transkribera ordagrant innebar ett tidskrävande arbete men gjordes 

med syftet att undvika att mina egna åsikter färgade informanternas utsagor av materialet samt 

för att på bästa sätt kunna presentera och analysera innehållet i intervjuerna. Även tonfall och 

röstläge har i största möjliga mån nedtecknats, allt för att undvika feltolkning20. 

 

 

3.4 Bearbetning 
Bearbetningen av intervjumaterialet inleddes med sammanfattningar av varje informants 

utsagor. Därefter strukturerades lärarnas svar i olika kategorier beroende på vilken fråga eller 

vilket område av sångundervisning de berörde21. På detta vis framträdde likheter och olikheter 

mellan de 7 informanternas tankar och berättelser om sångundervisning. Att analysera 

intervjuerna har i vissa fall varit en svår process, då intervjuns form av ett samtal gjort att svar 

                                                           
17 En sådan fråga kunde vara ”Berätta hur du arbetar med sångundervisning i årskurs 7-9”. 
18 Såsom frågan om lärarna följer en lokal kursplan samt om de anser att eleverna får tillräckligt med momentet 
sång i musikundervisningen. 
19 Redovisning av bortfall sker i den löpande texten i resultatdelen. 
20 En ordagrann transkription motiverades även med tanke på att mina egna erfarenheter av, och syn på, 
sångundervisning skulle kunna resultera i en överföring av åsikter, samt för att undvika felaktiga tolkningar i 
den intervju där informanten och jag redan kände varandra. 
21 Kategorierna sammanstämde med intervjufrågorna och kunde t.ex. vara ”Mängd”, ”Killar och tjejer”, 
”Kursplanen”, ”Bedömning”, ”Upplevelse av att undervisa i sång”. 
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på frågorna inte alltid varit koncentrerade utan funnits på flera olika ställen i intervjun. Med 

den större omfattning av intervjumaterial jag arbetat med är det lätt att tappa fokus och blanda 

ihop de olika utsagorna. För att försäkra mig om ett korrekt återgivande i presentationen av 

intervjuerna har därför en ständig återblick i intervjuernas transkriptioner varit direkt 

nödvändig. Då intervjun bestod både av öppna frågor och slutna frågor har avsikten i 

presentationen av intervjuerna varit att vara tydlig med vilka utsagor som uppkommit 

spontant när lärarna själva resonerat i ämnet och vilka som varit svar på direkta frågor. 

Presentationen av intervjuernas resultat är medvetet mer omfattande än vad frågeställningarna 

kräver, detta för att ge en heltäckande bild av lärarnas arbete och syn på sångundervisningen 

med fokusering på vilka arbetssätt de använder sig av samt hur stor del av 

undervisningsinnehållet som ägnas åt sång.  

 

Intervjuarens roll och hur denne påverkar undersökningen både när det gäller mötet med 

informanten samt genom sin förförståelse och bakgrund bör enligt Kvale & Brinkmann 

(2009:84-89) tas i beaktande. Trost (2005: 114) betonar omöjligheten av att vara helt 

”nollställd” av egna erfarenheter och åsikter, men att lägga dem åt sidan då det är den 

intervjuades föreställningar som är väsentliga. Även här har mitt mål varit att angripa 

materialet med ett så ”öppet sinne som möjligt”, med vetskapen om att mina egna 

förkunskaper kan spela en roll i hur jag tolkar intervjuerna.  

 

I en analys av muntliga utsagor bör intervjuaren ha förståelse för de olika etiska aspekterna 

som genomsyrar utförandet av en intervju samt analysen av denna. Trost (2005:103) beskriver 

hur de som intervjuas alltid har rätt till sin egen integritet och sin egen värdighet, något en 

intervjuare alltid bör ha i åtanke gällande t.ex. redovisning av intervjuerna, återgivandet av 

intervjupersonerna samt huruvida den intervjuade har rätt att få läsa och godkänna det färdiga 

materialet. I mitt fall valde jag att tydligt informera lärarna om det övergripande syftet med 

intervjun för att de skulle veta vad deras insats innebar. I redovisningen fingeras lärarnas 

namn och endast de uppgifter jag sett som nödvändig bakgrundsinformation om 

informanterna presenteras. Angående informanternas rätt till att läsa uppsatsen anser jag 

precis som Trost (2005:107) att ”den intervjuade inte har någon rätt till intervjun efter den är 

genomförd”. Ingen av informanterna efterfrågade en kopia på det färdiga resultatet för 

genomläsning eller godkännande och det var inte heller något jag erbjöd. Skulle en informant 

efterfrågat uppsatsen var min tanke att skicka uppsatsen till läraren för igenomläsning, men 

inte för godkännande.  
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4. Resultat 
 

 

4.1 Informanter 
Rickard22 är 32 år och är inne på sitt 6:e år som musiklärare. Han är utbildad musiklärare vid 

Piteå musikhögskola med inriktning klass/sång/piano och hade även innan musikhögskolans 

utbildning studerat med musikinriktning på gymnasium och folkhögskola. Han har sång som 

huvudinstrument och en bakgrund i kyrkan, olika körer, musikskolan, sånglektioner och 

lektioner i piano och elgitarr. Rickard undervisar i årskurs 5-9, har en musiklärarkollega och 

har till hjälp i musikundervisningen ett klassrum och två grupprum. 

 

Karin är 40 år och har arbetat 14 år som musiklärare. Hon är utbildad ekonom men har också 

studerat musik i London, genomfört musikledarutbildning i Sverige, samt genomfört olika 

kurser i ledarskap. Karin har ej formell behörighet som musiklärare men erfarenhet i form av 

arbeten som lärare i harpspel, som körkonsulent, sångpedagog och körledare. Karin spelar 

bland annat piano, harpa och sjunger mycket. Hon är musikansvarig i sin församling där hon 

bl.a. är aktiv som körledare. Karin arbetar med årskurs 7-9 i musik, hon har en 

musiklärarkollega. Till sitt förfogande har hon ett klassrum och fyra grupprum. 

 

Jonas är 28 år och har arbetat 4 år som musiklärare. Han började som liten spela trombon och 

övergick mer och mer till att spela i band. Jonas har tv,å som han beskriver det ”halvfärdiga”, 

utbildningar i bagaget; en musikproducentutbildning och en musikerutbildning, men har ingen 

formell musiklärarbehörighet. Efter studietiden frilansade Jonas som musiker men övergick 

mer och mer till att undervisa i musik. Han spelar trombon, bas, slagverk och gitarr och 

undervisar årskurs 4-9 i musik på en skola där han arbetar som ensam musiklärare. Jonas har 

ett klassrum och ett grupprum till förfogande för sin undervisning. 

 

Marie är 36 år och har jobbat som musiklärare i 14 år och är  utbildad musiklärare vid 

musikhögskolan i Piteå. Hon har spelat piano sedan hon var 9 år, som vuxen i storband och 

salsaband. Hon spelade även träblåsinstrument som ung och har spelat saxofon i blåsorkester. 

Som barn och tonåring sjöng hon i kör men har inte hållit på så mycket med solistisk sång. 

                                                           
22 Samtliga namn är fingerade. 
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Marie undervisar årskurs 5-9 på en skola där de är två musiklärare och i sin undervisning har 

hon tillgång till ett klassrum och tre grupprum.   

 

Lars är 41 år och har arbetat 13 år som lärare. Lars är utbildad religions- och psykologilärare, 

obehörig i musik men är precis antagen till en musiklärarutbildning på distans i Umeå. Lars 

har spelat och sjungit sedan 7-8 års ålder då han började med blockflöjt, piano och fiol. Så 

småningom har han mer och mer intresserat sig för sång som han ser som sitt 

huvudinstrument. Han har sjungit mycket i kör och musikgrupper och spelar nu i ett band 

samt skriver egen musik. Lars arbetar med årskurs 2-9 i musik. Han har en musiklärarkollega 

och skolan har ett klassrum och fyra grupprum avsedda för musikundervisning. 

 

Sten är 63 år och har arbetat 38 år som musiklärare. Som ung musicerade Sten mycket, 

spelade framför allt trumpet och i olika band. Han har även sjungit i kör. Efter utbildning vid 

idrottshögskolan och arbete som lärare läste Sten in musikbehörigheten vid SMLU23. Nu 

undervisar han årskurs 2-9 i musik och idrott och uttrycker att han spelar de flesta instrument 

på ”en okej nivå”. På skolan är de två musiklärare och har tillgång till ett klassrum. 

 

Lena är 35 år och har arbetat 5 år som musiklärare. Hon är utbildad lärare i svenska och SO 

och är snart färdig med en distansutbildning i Umeå som ger henne musiklärarbehörighet. 

Musiken har varit ett stort intresse för Lena ända sedan hon var liten då hon började spela 

piano och lite gitarr. I 15-årsåldern fick hon börja ackompanjera en kyrkokör på piano. På 

fritiden leder hon en ungdomskör i en församling. Lena arbetar som ensam musiklärare i 

årskurs 2-9 och har ett hus med 4-5 olika rum till förfogande för eleverna att vara i. 

 

 

4.2 Lärarnas syn på sångundervisning 
Här sammanställs lärarnas tankar och erfarenheter av sångundervisning. En fråga om vilken 

funktion informanterna anser att sångundervisning har ställdes, likaså frågan om de arbetar 

efter en lokal kursplan, i övrigt är allt synpunkter lärarna själva spontant velat belysa24 utan 

koppling till en specifik fråga. 

                                                           
23 SMLU (Särskild musiklärarutbildning) var en kortare utbildning för lärare som saknade lärarbehörighet men 
hade erfarenhet av undervisning i grundskolan. 
24 Här har informanterna uttryckt sig i olika grad, vilket gör att några av informanternas syn är mer 
representerade än andras. 
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Fem av informanterna uttrycker någon gång under intervjun svårigheter i att undervisa i sång.  

Karin och Rickard berättar att sångundervisning i årskurs 7-9 är något de upplever som 

”jättesvårt”. Karin säger att det är ”det svåraste man kan ha i årskurs 7-9”, Marie betonar att 

det är svårt att få sången att bli viktig för eleverna. Karin, Rickard, Lars, Marie och Lena 

uttrycker under intervjun att sången är något känsligt, något personligt och att det kan vara en 

förklaring till svårigheter att få eleverna att vilja sjunga. Karin säger att när man sjunger då 

lämnar man ut en del av sig själv: 
 

Många barn/ungdomar är jättenervösa i den åldern och har komplex för allt möjligt, [...] en del 

har jättestor skräck för att överhuvudtaget prata inför folk, och att då säga att `nu ska vi sjunga´ 

det kan vara jättekänsligt (Karin). 

 

Lärarnas erfarenheter av vilka årskurser som är svårast att undervisa i sång ser lite olika ut. De 

flesta betonar att det självklart ser olika ut från år till år och att det varierar från klass till 

klass. Sten upplever att sångundervisning fungerar bra i alla klasser. Marie undervisar från 

årskurs 5 och upplever att hur det går att sjunga med eleverna beror lite på om de fått sjunga i 

tidigare åldrar, men att hon i största allmänhet upplever att eleverna i alla klasser hon har är 

ganska duktiga på att sjunga25. Lena känner precis som Marie att eleverna är ganska positivt 

inställda till sångundervisning överlag, men understryker att ”i konkurrens” med instrumenten 

så är sång inte det första de äldre eleverna ”tänker på” på musiklektionen. Jonas upplever att 

årskurs 4-6 är lättare att aktivera i sången och anser att det i årskurs 6 eller 7 ”händer något” 

som gör att det då blir pinsamt att sjunga. Lars tycker tvärtom att årskurs 4-6 är klasserna som 

är svårast av alla att sjunga med spontant, Karin anser att det sångmässigt ”tar stopp” i årskurs 

4 och att det därifrån är alltjämt svårt att undervisa eleverna i sång26. 

 

Rickard upplever att tjejer är lättare att få att sjunga men att utmaningen ligger i att få killarna 

att sjunga och betonar målbrottet som något känsligt, även Jonas nämner målbrottet som 

något som bidrar till att killarna inte vill sjunga. Lena och Karin får spontant frågan av mig 

om det är någon skillnad mellan tjejer och killars lust att sjunga27. Lena upplever en skillnad i 

att om grupperna själva får välja vem som ska sjunga blir det nästan alltid en tjej, Marie 

                                                           
25 Att vara ”duktig” på att sjunga behöver inte nödvändigtvis säga något om hur mottagliga de är för 
sångundervisning, men ger ändå en inblick i synen på ämnet i de yngre åldrarna. 
26 Rickard uttrycker aldrig tydligt vad han anser om sångundervisning i de olika åldrarna. 
27 Frågan dök upp spontant och ställdes enbart till Lena och Karin. 
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upplever också att killarna hellre vill spela och att tjejerna är lättare att få att sjunga och att 

målbrottet gör att en del killar inte vill sjunga. Karin däremot upplever större skillnad mellan 

klasser än mellan könen, men nämner att det oftast är tjejer som vill ställa upp på specifika 

sånguppgifter, som att sjunga solo på avslutningar.  

 

När det gäller att få eleverna att sjunga säger Karin och Rickard att det handlar om att ”lura” 

in eleverna i sången, att få dem att sjunga och att tycka om det, utan att det blir för styrt och 

prestationsladdat, t.ex. genom att föra in sången spontant i annat lektionsinnehåll, såsom 

instrumentalspel. Lars betonar vikten av balans i övning och lek, att det gäller att hitta lusten 

hos ungdomarna: 

 
Dagens ungdom är oerhört [...] luststyrda, väldigt pliktlösa. För att få dem att öva måste det vara 

roligt nästan jämt [...] Man ska liksom få dem att alltid tycka att saker är roligt... (Lars). 

 

Lena, Karin, Marie och Lars betonar hur viktigt det är att vara positiv i kommentarer om 

elevernas sång och att alltid uppmuntra eleverna. Karin och Lars drar paralleller till 

människor de träffat som fortfarande inte sjunger för att deras lärare en gång bedömde deras 

sång negativt. Båda två betonar också att man inte kan tvinga en elev att sjunga, det måste 

vara något de vill göra. Denna syn verkar majoriteten av informanterna ha, även om de inte 

uttrycker det på samma vis. Att anpassa sig till gruppens kunskap och vilja är något som alla 

informanter betonar. De grupper som kan och vill sjunga sjunger alltså mer och i de grupper 

där sång inte riktigt fungerar eller uppskattas lägger lärarna fokus på annat innehåll.  

 
På frågan om vilken funktion sången har i musikundervisningen svarar Sten att det är viktigt 

att eleverna får med sig en sångskatt. Jonas poängterar uppgiften av att föra vidare ett 

kulturarv, musik som eleverna annars aldrig skulle lyssna på. Sångundervisning, precis som 

hela ämnet musik handlar, enligt Jonas, också mycket om att våga prova.  Sten betonar 

förutom sångskatten även den sociala aspekten av sång, att ha fått en sånggrund i skolan kan 

leda till att en elev i framtiden sjunger i olika sammanhang, t.ex. i en kör eller på ett 50-

årskalas. Lena förklarar sångens syfte med att den finns runt om oss, i nästan all musik vi 

lyssnar på som en naturlig del i musik och därför bör ha en självklar plats i 

musikundervisningen. Rickard betonar att sång, tal och röstkunskap är viktigt och 

understryker värdet av att lära sig att använda rösten rätt då den ska hålla hela livet ut. Marie 

anser också att det är viktigt för eleverna att lära känna sin röst och att våga sjunga. Det kan 
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leda till att man även upplever det som lättare att prata inför folk. Marie betonar också den 

sociala sidan av sången, att det är roligt och skapar gemenskap och är ett enkelt sätt att ”göra” 

musik utan att behöva stora förkunskaper. För Karin handlar det om att eleverna ska växa och 

utvecklas och, precis som Jonas nämnde, att våga använda rösten i sång. Rösten hänger, enligt 

Karin, ihop med säkerhet och trygghet och där kan sången, enligt henne, ha en frigörande 

funktion. Lars understryker, precis som Karin, den personliga utvecklingen och betonar den 

sociala effekt sång kan ge: 

 
Det finns jättemycket som sången kan bidra till rent socialt, men också att få dem att skapa sig 

själva med sin sång [...] att hitta sin röst är en del i att hitta sig själv och att forma sig som 

människa (Lars). 

 
På frågan om de använder sig av en lokal kursplan är Karin och Lars de som betonar 

användningen av en lokal kursplan starkast och de kan båda två redogöra för sångens plats i 

kursplanen. Lars säger att han tror benhårt på den nationella kursplanen och ser sig själv som 

regelstyrd. I de lokala kursplaner Lars och Karin varit med om att upprätta handlar målen när 

det gäller sång om att delta, att vara där och försöka, samt om att våga musicera ensamt eller i 

grupp. Karin nämner även populärmusik och den svenska musikskatten som viktiga delar i 

den lokala kursplanen. Sten, Rickard, Jonas, Lena och Marie har alla gjort lokala kursplaner 

men antyder28 att de lokala kursplanerna inte är något de prioriterat högt, Marie säger att: 

 
..det handlar mera om att man har sin planering som man följer och kollar efter att man strävar 

efter målen som den bygger på [de nationella].. (Marie) 

 

Lena berättar att hennes lokala kursplaner följer den nationella kursplanen som hon uppfattar 

som ”luddigare” än kursplaner i andra ämnen. Rickard uttrycker att kursplanen till viss del är 

svår att följa och beskriver den som en skrivbordsprodukt ej anpassad till verkligheten. Även 

Jonas tycker att den nationella kursplanen är krånglig och har lite för höga ambitionsnivåer. 

 

Ett moment samtliga informanter anser är svårt att leva upp till i den nationella kursplanen, 

och som är den främsta anledningen till kommentarerna om en ”krånglig” kursplan, är målet 

                                                           
28 Ovilja att prata om de lokala kursplanerna, informanternas egna kommentarer om att lokala kursplaner inte 
riktigt följs, ovetskap om vad de innehåller och var de finns att hitta samt min tolkning av informanternas 
kroppsspråk och verbala uttryck i samband med frågor om den lokala kursplanen är olika faktorer som bidrag 
till min tolkning av en icke prioriterad lokal kursplan. 
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att eleven ska kunna sjunga i stämmor i årskurs 9, vilket de också får en fråga om. Här verkar 

samtliga informanter vara överens om att målet om stämsång är svårt att uppnå, Det fungerar 

bara i vissa klasser och med vissa elever, och är något som bara praktiseras i kören. Karin 

anser att det är ett mål som inte går att uppnå, ett orimligt mål som man måste ta med en nypa 

salt för att inte ”jobba ihjäl sig” som lärare. Lars, Jonas, Sten, Karin, Marie och Lena betonar 

alla att de försöker jobba lite med stämsång på ett enkelt plan, men att det inte alltid går. Sten 

är den av informanterna som verkar ha mest framgång med att låta eleverna sjunga i 

stämmor29 men han betonar att det är olika från klass till klass. Frågan om hur stämsång 

definieras ställs av flera av informanterna, vad innebär stämsång och var går gränsen för vad 

som är stämsång? Karin, Lena och Lars nämner kanon som ett bra sätt att nå målet, Marie 

berättar att målet går att nå enkelt genom att t.ex. sjunga tre sånger som passar ihop samtidigt.  

 

När informanterna får frågan om hur sång beskrivs i deras lokala kursplan blir bedömning ett 

ämne lärarna pratar mycket om. Jonas och Sten berör inte ämnet alls. Karin berättar att hon är 

noga med att i början av ett läsår klargöra för eleverna att de inte kommer att ha något prov 

där hon bedömer deras sång. Marie och Rickard bedömer sången i samband med elevernas 

uppspelningar på instrument då det ses som ett plus i bedömningen om eleven sjunger till sitt 

ackompanjemang. Lena har ofta små klasser och upplever därför att hon hinner lyssna på allas 

sång under lektionerna och behöver ingen speciell ”uppsjungning”.  Lars upplever en 

svårighet i att bedöma en hel klass med sångare individuellt, ofta går han runt i klassrummet 

och lyssnar på elevernas färdigheter men han håller också individuella träffar där eleverna får 

komma själva eller i sällskap med någon kompis för att sjunga för honom. Lars använder sig 

av metoden att filma eleverna när de sjunger upp för honom, för att sedan titta på filmen 

tillsammans med eleven med syftet att de själva får resonera kring sången, en metod han anser 

fungerar mycket bra.   
 

Marie, Lena, Karin, Rickard och Lars ser alla bedömning av sång på samma sätt; att det 

framför allt handlar om att våga delta och att försöka sjunga. Marie och Lena anser båda att 

det ska vara positivt att kunna sjunga men precis som färdigheter på andra instrument kan 

man inte kunna allt, och att inte kunna sjunga behöver inte betyda att betyget blir sämre. 

Rickard betonar att om eleverna vågar spela en låt för honom med sång till då är han väldigt 

                                                           
29 Som tidigare nämnts är Sten en av de lärare som bedriver mycket sångverksamhet, vilket kan påverka hans 
resultat i arbetet med stämsång. 
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nöjd med vad de åstadkommit, för vågar de spela och sjunga för honom då kommer de även 

att våga sjunga i sociala sammanhang i framtiden. 
 

 

4.3 Undervisningsinnehåll och arbetssätt  
För att få en inblick i lärarnas sångundervisning har de fått en öppen fråga och fritt fått berätta 

hur de arbetar med sång i undervisningen för årskurs 7-9. De har också fått svara på frågan 

om vilket material de använder sig av i sångundervisningen. 

 
När det gäller hur sång integreras i musikundervisningen uppger majoriteten av 

informanterna30 att sång i kombination med instrumentalspel är en vanligt förekommande, 

eller den vanligast förkommande, aktiviteten där sång utövas31. Under dessa lektioner övar 

eleverna på ackordinstrument som gitarr och piano och ombeds sjunga till låten de spelar, 

alternativt arbetar de i ensembler där någon/några får uppgiften att sjunga. Sången beskrivs av 

Lars som en naturlig del av ensemblemusiken och av Lena som ett sätt att få eleverna att 

sjunga då ”sången inte blir lika uppenbar”. Instrument och sång beskrivs av lärarna som 

sammanlänkade och kombinationen av de båda som ett tacksamt sätt att få eleverna att sjunga 

på. Genom att kombinera instrumentalspel och sång får lärarna eleverna att på ett mer 

avdramatiserat sätt sjunga. Om eleverna sjunger i samband med instrumentalspel när läraren 

uppmanat till sång är däremot osäkert. Jonas berättar att det i dessa situationer ofta ligger mer 

fokus på att spela än att sjunga. Marie säger ”...i en del grupper får man ju hur lätt som helst 

några som vill sjunga och i en del grupper är det ingen som vill...”. Marie berättar också att i 

de fall där eleverna inte vill sjunga är det oftast hon som sjunger till elevernas 

ackompanjemang, något även Karin understryker; när eleverna ska spela och sjunga är det 

oftast hon som står för det mesta av sången och försöker få med sig eleverna. 

 

Musiklektioner där fokus helt ligger på att sjunga beskrivs som sällan förekommande hos fem 

av informanterna. Alla fem upplever att det är svårt att få en klass att fokusera enbart på att 

sjunga. Lars upplever att han tappar de sångsvaga eleverna genom att ha renodlade 

”traditionella” sånglektioner. Både Rickard och Karin tror att problemet kan ligga i att rösten 
                                                           
30 Alla utom Sven. 
31 3 informanter uppger att sång i kombination med instrumentalspel är det vanligaste sättet eleverna får 
sjunga på. 
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är så personlig och att det är därför det blir känsligt att sjunga inför andra. Lena berättar att 

hon kan ha renodlade sånglektioner men inte så ofta, och uppskattar tillfällena till två stycken 

per termin eller läsår. Tre av de fem informanterna som uppger att de sällan ägnar sig åt 

renodlade sånglektioner nämner att det är lättast att lägga fokus på sång i samband med 

högtider och skolavslutningar, och att det oftast är vid dessa tillfällen som de sjunger i 

helklass. I Lenas skola sjunger alla klasser alltid på sommaravslutningarna, vilket gör att 

eleverna själva oftast är motiverade att öva. Rickard kallar sångtillfällena vid högtider för 

”tvångssång” då han försöker ställa kravet att alla ska sjunga tillsammans. Även Marie 

betonar lektioner i samband med högtider och avslutningar som de gånger ”renodlat”32 

sånginnehåll kan vara möjligt. Jonas och Sten upplever att lektioner i helklass där sången står 

i fokus fungerar bra och berättar båda att gemensam sång till deras ackompanjemang ofta 

förekommer i alla klasser.  

 

Trots att de arbetar mycket med sång arbetar Jonas och Sten sällan eller aldrig med 

undervisning om hur rösten fungerar, röstvård, eller gör uppvärmningsövningar. Sten berättar 

att han försöker väva in sångteknik i undervisningen men erkänner att han är dålig på det, 

betonar att det är något han borde arbeta mera med, men säger att det skulle ta för lång tid av 

lektionen att sjunga upp varje gång. Jonas arbetar med sångteknik och uppvärmningsövningar 

i kören men inte i vanlig klassundervisning: 

 
Jag har provat det, det är lite töntstämpel när man börjar sjunga uppsjungningar istället för att 

sjunga en låt... det är liksom naturligt, men att hålla på med några konstiga övningar och ge ifrån 

sig konstiga ljud det är...[avslutar resonemanget] (Jonas). 

 

De andra lärarna berättar inte heller att de lägger någon större vikt vid att i 

klassundervisningen redogöra för hur rösten fungerar eller arbeta med sångövningar33. Karin 

behandlar detta område en gång i årskurs 7 eller 8, Lena berättar att hon kan ha en period i 

undervisningen där hon pratar lite om rösten. Marie väver in det i samband med lektionerna i 

sång vid högtider och Rickard berättar att han ibland försöker få in kommentarer om 

sångteknik spontant i undervisningen. Lars har ibland korta sångteman för de äldre eleverna 

                                                           
32 Där sång är huvudinnehåll i musiklektionen. 
33 Här är det viktigt att påpeka att jag i Jonas och Stens fall ställde en spontan fråga om arbete med sångteknik 
och röstövningar förekom, detta gjorde jag inte med de andra. Däremot berörde alla informanter detta ämne 
ändå, vilket jag redovisar här. Möjligheten att de hade svarat mer utförligt och något annorlunda ifall de fått en 
specifik fråga bör tas i beaktande. 
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där rösten och sångteknik behandlas men säger att det upptar en begränsad del och tid av hela 

kursen. 

 

När lärarna berättar om andra sätt att få in sången i lektionsinnehållet nämner Karin karaoke 

som ett lektionsinnehåll som oftast går hem bland eleverna och får dem att sjunga, eftersom 

det blir en mer avslappnad stämning till skillnad mot när alla ”ska” sjunga och läraren lyssnar:  

 
... då helt plötsligt då är det något helt annat, då kan hela klassen vara med och flippa ur och 

sjunga och då är det världens liv, och det är riktigt roligt... då blir det som typ en 

hockeymatch..(Karin). 

 

Även Sten berättar att han någon gång då och då använder sig av karaoke och SingStar34. 

Rickard och Lars beskriver andra typer av aktiviteter som verkar sammanfalla med karaokens 

syfte som något ”avdramatiserande”. Rickard betonar att det är viktigt att hitta det eleverna 

tycker är roligt och tar exemplet att eleverna ibland får se någon speciell musikvideo, han 

uttrycker det som ”kultlåtar” som de får ”flumma loss till” för att sedan dela ut texter som de 

får sjunga till. Lars använder sig ibland av barnsånger som eleverna en gång sjungit när de 

gick i förskolan i precis samma syfte, genom att göra det lite ”larvigt” kan man ibland få dem 

att hitta sångglädjen. Lena berättar att hon arbetar mycket med Over-Head och delar ut texter 

när eleverna ska sjunga. Även Jonas betonar användandet av texter då eleverna oftast bara blir 

förvirrade av en notbild. Lena berättar att hon vid något tillfälle visar en notbild för de äldre 

eleverna för att de ska få lite förståelse för hur man läser noter, ingen annan av informanterna 

betonar notläsning som något som förekommer i sångundervisningen35.  

 

Trots att det inte ingår i den obligatoriska musikundervisningen, nämner alla utom Lars och 

Lena körundervisningen när de svarar på frågan om hur de undervisar i sång i årskurs 7-936. 

Kören, som repeterar året runt eller arbetar i projektform, ses som ett forum där de som är 

intresserade av sång i årskurs 7-9 får chansen att sjunga mera, där man sjunger både unisont 

och flerstämmigt och där nivån sångmässigt är högre än i klassundervisningen. 

Intagningsprincipen varierar från att alla som vill får vara med, som i Karins och Maries 

                                                           
34 SingStar är en TV-spelsserie som fungerar som karaoke, men med funktionen att programmet visar hur du 
”håller tonen” och där flera personer kan tävla om vem som ”håller tonen bäst”. 
35 Värt att betona är än en gång att frågan om lärarna använder sig av noter i sångundervisningen inte ställdes, 
utan enbart frågan om vilket material de använder för sångundervisning. 
36 Eftersom jag ej ställde en fråga om kör i skolan finns möjligheten att även Lars och Lena bedriver 
körverksamhet på sina skolor, men det var inget de nämnde i intervjun. 
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skolkörer, till att läraren plockar ut elever till kören, som i Jonas kör. Rickard leder en kör 

som vem som helst får vara med i, samt en med intagningsprov. Hos Sten får alla som går i 

årskurs 6 vara med, resten av körmedlemmarna plockar läraren ut.  

 

När informanterna ombads att redogöra för om de använder sig av något speciellt material i 

sångundervisningen är alla utom Marie noga med att understyrka att de framförallt arbetar 

med ”eget” material37 och samlar på sig användbart material under årens gång. Karin och Lars 

nämner att de ibland hittar inspiration i litteratur som behandlar sångteori och Jonas nämner 

namnet på ett material med tvåstämmiga sånger han ibland använder sig av38. För övrigt finns 

det alltså inget sångmaterial som informanterna använder sig av i sin undervisning och Björn 

berättar att han upplever det material som finns ute på marknaden för musiklärare som 

ogenomtänkt, framför allt när det gäller val av tonarter. Marie är den enda av informanterna 

som betonar skapandet av egna arrangemang av sånger, något hon ibland använder sig av vid 

skolavslutningar och musikprojekt som t.ex. musikaler. Karin, Rickard, Jonas och Lars 

understryker vikten av att anpassa sig efter elevernas smak och intressen. Jonas berättar att 

han lägger ned mycket tid på att ”planka”39 låtar och anpassar sig till aktuell musik och 

elevernas önskemål:  

 
Självklart ska man visa dem på all musik som finns, men för att verkligen få dem att sjunga och 

vara intresserade så vill de hela tiden ha ny musik och det som spelas på radion just nu, och då 

vill man inte vänta ett år på nästa Vispop... 40 (Jonas).  

 

Enligt Sten är det viktigt att sjunga det eleverna gillar och de får gärna välja vad de ska sjunga 

ur det material han en gång sammanställt, men för honom är det också viktigt att de sjunger 

det han själv tycker om, då hans roll är att fungera som en inspiratör:  

 
... sitter jag och det är en låt som är jättetråkig, svår att spela eller konstig att sjunga då blir ju 

inte jag inspirerad, då får ju jag inte fram det där som jag får fram på de låtar jag gillar.. (Sten) 

 

                                                           
37 Med ”eget material” upplever jag att informanterna inte pratar om att all musik är skriven/arrangerad av 
dem själva utan snarare att de sammanställt materialet. Även om Marie inte betonar det på samma sätt får jag 
intrycket av att även hon sätter ihop material själv. 
38 ”Tvåstämt” utgivet av Notfabriken (Anna Cederberg-Orreteg et al. 1999 ). 
39 Här tolkar jag ”planka” som ett uttryck för att skriva ner det som behövs för att kunna spela och sjunga en 
låt, såsom form och ackord. 
40 Vispop är namnet på en serie sångböcker som utkommit med jämna mellanrum sedan 1978. 
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Sten är också noga med att berätta om den sångskatt han vill förmedla till eleverna, en 

repertoar han beskriver som ”de gamla låtarna” och ger exemplen Beatles och Evert Taube. 

Mer moderna låtar anser Sten passar bättre till ensemblespel41. Både Karin och Marie 

understryker att det eleverna får sjunga ofta är kopplat till vad de spelar, vilket ofta handlar 

om populärmusik. Karin lägger till den svenska musikskatten som en genre som spelas och 

sjungs i klassrummet. 

 
 

4.4 Mängd 
Informanterna har här fått svara på hur stor del av undervisningsinnehållet de uppskattar att de 

ägnar åt sång. Som svar på frågan har de fått resonera fritt, vilket gett en bra inblick i hur de 

upplever mängden sång i undervisningen. De har också fått försöka uppskatta hur stor del i 

procent som ägnas åt sång i undervisningen. För att komplettera svaret och kunna jämföra 

med instrumentalspel fick informanterna även en förfrågan om hur stor del av 

undervisningstiden de uppskattar att de ägnar åt instrumentalspel. 

 

Jonas och Sten uppger att de ägnar ganska mycket tid åt att sjunga med eleverna. Lars och 

Rickard anser sig arbeta relativt lite med sång i ”traditionell bemärkelse”, något Rickard 

beskriver som ”att sitta på rad och sjunga ur en bok”. Lena tycker att tiden hon ägnar åt sång 

är tillräcklig. Karin säger att ”sången inte är mycket” av tiden, men att det förekommer så fort 

eleverna spelar instrument då de ofta sjunger samtidigt. Marie upplever att sången tar för lite 

plats i undervisningen. 

 

När informanterna ombeds uppskatta tiden som ägnas åt sång respektive instrumentalspel i 

procent är majoriteten noga med att påpeka att det varierar från klass till klass och år till år, 

och att det är svårt att uppskatta exakt hur stor del de olika innehållen i undervisningen utgör 

tidsmässigt. Rickard svarar att om man får till sång 20 % av undervisningstiden i årskurs 7-9, 

får man vara nöjd. Instrumentalspel uppskattar han till 40 % då majoriteten av eleverna spelar 

hellre än sjunger. Karin tror att andelen sång ligger på ungefär 20 % och instrumentaldelen 

uppskattar hon till 50 %, hon betonar att instrumentalspel kanske förekommer än mer men att 

sång ofta är en del av detta då många elever sjunger medan de spelar. Marie uppskattar att 10-

15 % av undervisningstiden används till sång och 40 % till instrumentspel. Lars uppskattar 
                                                           
41 Sten förklarar aldrig varför han anser detta. 
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sången till 20 % av musikundervisningen respektive 30-40% för instrumentspel. Lena tror att 

eleverna sjunger 20 % av tiden och spelar 50 %. Sten och Jonas är de av informanterna som 

uppskattar att sång tar mer plats än instrumentalspel; Sten upplever sångmängden till 63,49 % 

och instrumentalspel till 25 %, Jonas tror att 33 % av lektionstiden ägnas åt sång, respektive 

25-30 % till instrumentalspel.  

 

Tabell över informanternas uppskattning av hur stor del sång och instrumentalspel tar av 

undervisningsinnehållet: 

 

Informant Sång Instrumentalspel 

Karin 20 % 50 % 

Lars 20 % 30-40 % 

Rickard 20 % 40 % 

Lena 20 % 50 % 

Sten 63,49 % 25 % 

Jonas 33 % 25-30 % 

Marie 10-15 % 40 % 

 

Lars, Karin, Rickard, Jonas och Marie uppger att de skulle vilja arbeta mera med sång. Det 

som står i vägen för att kunna göra det är framför allt att tiden inte räcker till. Många av 

informanterna betonar att hela ämnet skulle behöva mer tid för att hinna med alla moment. 

Lars berättar: 

 
... ett hinder är just att jag tycker att jag har många andra saker som jag måste hinna beta av för 

det här med bedömning. Hur ska man kunna hinna med Västerländsk musikhistoria på fyra 

veckor till exempel? Det är jättesvårt... [...] Alla kurser är svåra att hinna med som man skulle 

vilja, men de flesta elever som kommer upp till år 7-9 har ju ändå oftast haft rätt mycket sång 

med sig så därför [...] har jag känt att sången får vara med hela tiden i bakgrunden men att vi 

betar av andra bitar som är viktiga att hinna... (Lars) 

 

Lena och Sten är nöjda med mängden sång i musikundervisningen. Lena betonar att hon 

skulle vilja att det fanns mer utrymme inom t.ex. elevens val att arbeta med sång. Sten skulle 

tvärtemot de andra informanterna vilja kunna arbeta mera med instrumentalspel och ha bättre 

lokaler för detta. 
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Karin berättar att hon gärna skulle vilja arbeta mera med sång men tycker att det är för sent att 

införa sång på ett naturligt sätt i årskurs 7,8 och 9. Enligt henne behöver sången få en större 

plats i skolan och hemmet, ja i hela samhället. Helst skulle hon vilja att man som lärare kunde 

inleda varje morgon med att sjunga 20 minuter med eleverna, men eftersom de inte är vana är 

det inte något hon känner att hon kan genomföra. Rickard skulle gärna arbeta mera framför 

allt med röstkunskap och gärna samarbeta med svenskundervisningen, men betonar, liksom 

Karin, att eleverna inte är vana vid en sådan undervisning och att det därför är ogenomförbart. 

Marie har dåligt samvete för att det är för lite sång i den obligatoriska musikundervisningen, 

och har fått kommentarer av elever med önskan om mer sång i innehållet, även Lars berättar 

att elever uttryckt en önskan om mer sång. Samtidigt betonar Lars att det också finns elever 

som inte alls vill sjunga och som anser att det är fullt tillräckligt med sång i 

musikundervisningen. Rickard har fått höra från kollegor, framför allt äldre, att han borde 

sjunga mera med eleverna och säger: 

 
De [kollegorna] har ju tyckt att musik det är ju att sjunga, man ska sjunga massor, massor, 

mycket, mycket och det kan jag väl hålla med om att det inte hade varit fel om vi hade kunnat 

göra det, men det är mycket bättre att vi kan sjunga en gång bra än fem gånger där det blir 

katastrof för att lektioner flippar för att en del inte klarar av det.. hellre kvalitet än kvantitet... 

(Rickard) 

 

Rickard uttrycker därmed något som samtliga informanter poängterar; att hur mycket de 

sjunger påverkas av om eleverna är intresserade och vill sjunga. 

 

 

4.5 Sammanfattning 
Intervjuerna visar att majoriteten av informanterna upplever sång som något känsligt och 

personligt som gör att det kan vara svårt att undervisa i sång. Några av informanterna betonar 

att de upplever en skillnad mellan könen när det gäller sångundervisning, där ”tjejerna” är 

lättare än ”killarna” att få att sjunga. Två av lärarna uttrycker behovet av att ”lura” eleverna 

till sång genom att föra in sången på områden de tycker är roliga. Att anpassa sig efter 

gruppens kunskap och vilja är något som alla betonar. Majoriteten av informanterna 

understryker också vikten av att vara positiv i omdömen om elevernas sång då den upplevs 

som något känsligt och personligt. Informanterna har skilda åsikter om vilka årskurser som är 

svårast att undervisa i sång. De har också olika syn på vilken funktion sång har i 
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musikundervisningen. På frågan om vilken som är sångens funktion i skolan, betonar 

informanterna framför allt vikten av personlig utveckling; att våga prova, att utveckla sin röst 

och sång, och att på så sätt växa som person. Också den sociala aspekten av sång anses viktig, 

”sång är roligt och skapar gemenskap” understryker en informant. Två informanter poängterar 

vikten av att föra vidare en sångskatt och en informant uttrycker att sången i sig, som en del 

av musik som finns överallt, är värd att studeras.   

 

Ett av de vanligast förekommande arbetssätten i sångundervisning är att eleverna sjunger i 

samband med instrumentalspel enskilt eller i grupp. Två av lärarna upplever att lektioner där 

sång helt står i fokus fungerar bra och låter ofta klassen sjunga till deras ackompanjemang. 

Hos de andra fem informanterna förekommer sällan renodlade sånglektioner och flera lärare 

uttrycker att sång är lättast att få in i lektionsinnehållet när det inte står helt i fokus. Tre av de 

fem uppger att när det förekommer att sång står i fokus sker det oftast i samband med högtider 

och skolavslutningar. Ingen av informanterna uppger att de lägger ner stor tid på röstvård, 

sångövningar och uppvärmningsövningar. Andra arbetssätt och lektionsinnehåll som nämns är 

karaoke, SingStar, att arbeta med barnsånger samt att se på en musikvideo och sedan sjunga 

låten. Dessa moment beskrivs alla som lättsamma och avdramatiserande då eleverna enligt 

informanterna har lättare att sjunga när sången inte står i fokus. Majoriteten av informanterna 

bedriver körverksamhet på skolan, ett forum där intresserade elever får chansen att sjunga 

mera, och där man sjunger både unisont och flerstämmigt. När det gäller vilket material 

lärarna använder sig av i sångundervisningen använder sig de flesta av ”eget” material som de 

samlat ihop under sina år som lärare. Fyra av informanterna understryker vikten av att anpassa 

sig efter elevernas smak och intresse när det gäller vad man sjunger och spelar. 

 
Samtliga informanter berättar att de varit delaktiga i att utforma lokala kursplaner i musik, 

men majoriteten av informanterna antyder att de lokala kursplanerna inte är något högt 

prioriterat styrdokument. Några av informanterna anser att den nationella kursplanen är svår 

att följa, speciellt när det gäller målen om att eleven i årskurs 9 skall kunna sjunga i stämmor, 

något som samtliga informanter anser är svårt att leva upp till. Majoriteten av informanterna 

försöker dock att uppnå målet som av någon beskrivs som ”orimligt” genom övningar såsom 

att sjunga i kanon. När det gäller bedömning i sång berättar fem av informanterna att för att nå 

målen i sång handlar det framför allt om att våga delta och att försöka sjunga. Informanterna 

presenterar olika metoder för bedömning av sången, från att gå runt i klassrummet och lyssna 
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på eleverna, och i samband med uppspelningar på instrument be eleverna sjunga, till att hålla 

individuella uppsjungningar som filmas.  

 

När informanterna ombeds uppskatta i procent hur stor del sång respektive instrumentspel tar 

av undervisningsinnehållet uppger majoriteten av informanterna att sång upptar ungefär 20 % 

av musikundervisningen. Hos två av informanterna tar sången mer plats än instrumentalspelet, 

de övriga upplever att instrumentalspel tar dubbelt så mycket eller mer plats i 

musikundervisningen än vad sången gör. Fem av informanterna betonar att de skulle vilja 

arbeta mer med sång i undervisningen men uppger faktorer såsom tidsbrist, elevernas 

sångovana och ovilja att sjunga, samt brist på sång i samhället som det som står i vägen för 

mer sång i musikundervisningen. En informant uttrycker att han gärna skulle vilja kunna 

arbeta mer med instrumentalspel, men att lokalerna begränsar honom. 
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5. Diskussion 
 

Med den kvalitativa forskningsintervjun som metod har uppsatsens syfte varit att genom 

intervjuer med 7 musiklärare ta del av deras arbete med sångundervisning i årskurs 7-9 med 

fokus på frågeställningarna vilka arbetssätt lärarna använder sig av i sångundervisning samt 

hur stor del av undervisningsinnehållet de uppskattar att de ägnar åt sång. 

 

Lärarnas olika berättelser om sångundervisning genomsyras av upplevelsen av sång som 

något svårt att undervisa i. Att sång kan ses som ett personligt uttryck betonas i intervjuerna 

såväl som i tidigare forskning (Lidman Gustavsson 2000, Berg 2002) och några av lärarna ser 

momenten sång som ett ”känsligt” innehåll i musikundervisningen. När lärarna ombeds 

berätta om hur de undervisar i sång visar det sig att hos majoriteten av lärarna är renodlade 

sånglektioner i den obligatoriska undervisningen en omöjlighet, eller begränsas till högtider 

och/eller skolavslutningar. Inte heller undervisning om hur rösten fungerar eller 

uppvärmningsövningar är ett vanligt inslag i musikundervisningen. När lärarna pratar om hur 

de arbetar med sång och vilka arbetssätt som är vanliga visar det sig att sången ofta blir en 

”bisyssla” till något annat innehåll, när fokus ligger på att spela olika instrument ombeds 

eleverna även att sjunga till. Flera lärare uttrycker behovet av att avdramatisera momentet 

sång genom att föra in det på områden eleverna tycker är givande. Detta resultat går emot 

Skolverkets utvärderingar där elever och lärare uppgivit att sång tillsammans med 

instrumentalspel utgör lektionsinnehållet i musik och att det ofta förekommer att eleverna 

sjunger tillsammans (Skolverket 2004).  

 

Angående mängden går det inte att avgöra om lärarnas uppskattning av mängden sång i 

musikundervisningen är mycket eller lite. Kursplanen i musik innehåller många olika moment 

och säger ingenting specifikt om hur mycket tid varje moment bör uppta. Det kursplanen 

däremot säger är att vokalt och instrumentalt musicerande ska genomsyra hela 

undervisningen, samt att eleven i årskurs 9 ska kunna sjunga unisont och flerstämmigt. 

Tydligt i dessa intervjuer är att de flesta av lärarna uttrycker att sång inte är något högt 

prioriterat moment, att instrumentalspel får betydligt mer tid än sången samt att 

flerstämmighet i den obligatoriska musikundervisningen är något som är näst intill omöjligt 

att uppnå. När det gäller skillnader i hur kvinnliga respektive manliga lärare arbetar pekar 

resultaten i uppsatsen, i motsats till viss tidigare forskning, (Bouij 1998, Olsson & Svensson 
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2008) på att de kvinnliga lärarna inte ägnar större tid åt sångundervisning än männen. I 

intervjuerna framgår det att de enda av de 7 informanterna som uppskattar mängden 

sångundervisning som större än intstrumentalspel är 2 män. Värt att nämna i detta 

sammanhang är att de 2 manliga lärare som upplever att lektioner mycket väl kan ha sång i 

fokus är de som har minst resurser gällande grupprum, och därför inte har samma möjligheter 

att dela in eleverna i grupper vilket ofta är nödvändigt eller i alla fall en fördel vid 

instrumentalspel. Sammanfattningsvis stämmer de resultat mina intervjuer fått väl in med de 

erfarenheter jag presenterade i uppsatsens introduktion, erfarenheter av en sångundervisning 

som upplevs som svår att genomföra, en sångundervisning som kommer i skymundan av 

annat lektionsinnehåll. 

 

Ytterligare en intressant aspekt för diskussion är den om vad sångundervisning i grundskolans 

senare år egentligen innebär. Av mitt resultat att döma verkar sång i undervisningen framför 

allt handla om att få eleverna att ”våga öppna munnen”, inte att lära sig sångteknik eller 

utveckla sin förmåga att sjunga. Detta skulle kunna jämföras med att slå på lösa strängar på en 

gitarr, något som antagligen skulle vara helt oacceptabelt att lära eleverna. 

 

En tydlig röd tråd jag ser genom lärarnas svar är betoningen på att anpassa sig till eleverna. 

Lärarna uttrycker tydligt att hur mycket de sjunger beror på om klassen är duktig på att 

sjunga, om det ”fungerar” och om de tycker om sång. Samma sak gäller materialet, lärarna 

betonar att de skapar materialet själva och gärna försöker anpassa sig efter ungdomarnas 

musiksmak. Precis som tidigare forskning som visar att lärarna tycker att musikämnet främst 

ska ge eleverna en personlig utveckling så verkar lärarna i min studie betona att eleverna ska 

utvecklas på ett personligt plan och när de pratar om kursmålen i sång så berättar några av 

lärarna att det viktigaste är att eleverna ”vågar prova”. När det kommer till att anpassa 

undervisningen efter vilken grupp man har är jag beredd att hålla med i kritik mot en alltför 

individanpassad skola. Vilken skola får vi om lärarna bara anpassar sig efter elevernas 

förkunskaper? Kanske behövs här lärarnas uttryck om att ”våga prova” appliceras på dem 

själva.  

 

Att i tonåren lära sig att musicera med något så personligt som sin egen röst ställer givetvis 

krav på läraren att kunna stimulera, entusiasmera och uppmuntra eleverna att sjunga (Lidman 

Gustavsson 2000). Det ”helhetsjobb” som Berg (2002) beskriver i sin studie om 

sångundervisning tar sig även här uttryck. För lärarna gäller det inte bara att lära ut en viss 
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sångrepertoar, de måste anpassa sig till sina elever som befinner sig i en känslig ålder med allt 

vad det innebär av målbrott, stress, utseendefixering, påverkan av media o.s.v. Bland lärarna 

som intervjuats visar sig ingen märkbar skillnad i hur sångundervisning upplevs och utförs 

mellan de som är utbildade musiklärare och de outbildade. Detta får mig att tänka på och 

ifrågasätta hur blivande lärare utbildas i sång på de olika högskolorna och universiteten. 

Lidman Magnusson (2000) poängterar att musiklärare ofta har brister i sina kunskaper om 

rösten och komplexiteten i sångutvecklingen. Jag undrar om musiklärarstudenterna får 

tillräckligt med redskap med sig för att känna sig trygga med sin sångröst och med att 

undervisa i sång? Intressant vore även att forska i hur eleverna upplever sång och 

sångundervisning. Finns det motstånd mot sång som lärarna i uppsatsen pratat om eller passar 

inte undervisningsmetoderna ungdomarna? 

 

Avslutningsvis konstaterar jag att uppsatsens huvudtitel enligt min utförda studie kanske är en 

omöjlighet i skolans värld. Min önskan är dock att jag i min kommande lärarroll och flera 

aktiva och blivande lärare med mig ska tordas ta ämnet sång på allvar och våga föra in det i 

musikundervisningen. Jag hoppas att jag som lärare en gång ska våga, kunna säga och 

genomföra uppmaningen: ”Nu ska vi sjunga!”. 
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6. Bilaga -  Intervjufrågor 
 

Berätta om din musikbakgrund både vad det gäller utbildning och egna 

musikintressen: 

 

Berätta hur du arbetar med sång i din klassundervisning för årskurs 7-9: 

 

Vilket syfte/vilken funktion anser du att sång har i musikundervisningen? 

 

Följer du en lokal kursplan i musik? Vad står det om sångundervisning  i den? 

 

Hur stor del av undervisningstiden uppskattar du att du lägger på sång? Försök 

uppskatta i procent.. 

 

Hur upplever du skolverkets mål att eleven i årskurs 9 ska kunna använda sin röst i 

flerstämmig sång? 

 

Använder du dig av något speciellt material i sångundervisningen? 

 

Om du är utbildad musiklärare, känner du att du fick tillräckligt med undervisning i 

din utbildning för att själv kunna undervisa i sång? Om inte, vad saknades i din 

utbildning? 

 

Anser du att eleverna får tillräckligt av momentet sång i din musikundervisning under 

årskurs 7-9? 

Om inte, vad står i vägen för att eleverna skulle få mer av momentet sång i 

musikundervisningen? 

Vad skulle vara ditt råd till blivande musiklärare när det gäller sångundervisning i 

årskurs 7-9? 
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